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LINDA DUITS van Groot-Brakrivier  
vra vir sjokoladesplinterkoekies

GRIET MEYER van Bronkhorstspruit  
vra vir jam-vierkante

LINDA VAN DER MERWE van Windhoek  
vra vir vlakoekies

ALMA RETIEF BADENHORST van Witbank  
vra vir hertzoggies 

OUMA BETTIE SE VLAKOEKIES

TRADISIONELE HERTZOGGIES HAWERMOUT-EN-
SJOKOLADEKOEKIES

INEZ SE KONFYTVIERKANTE

Foto DONNA LEWIS
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Breipatroon op bl. 19

Om iets self te maak, gee mens ‘n warm, trotse gevoel
– www.elleyarns.com

Foto JOHAN WILKE
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Almal dra ’n

Ja, selfs ons
vriende op
4 pote kort
nou en dan

iets spesiaals.
Bederf

hulle met ’n
handgemaakte

jassie en
tuisgebakte
koekies, en

leer meer oor
hul wêreld

deur HERMAN LENSING
foto’sMICHAEL LE GRANGE
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Ko�ekoekies 
(bl. 38) Tradisioneel word die 
koekies aanmekaar geplak met 
’n vulsel van suiker en ko�e. Ek 
vervang dit met gesmelte sjokolade, 
wat minder moeite is.
genoeg vir 50-60

  500 g (540 ml) botter
  200 g (250 ml) suiker
  5 ml vanieljegeursel
  350 g (250 ml) gouestroop
  2 eiers 
  5 ml koeksoda
  5 ml sout
  30 ml ko�egeursel
  1 kg koekmeel
  100 g donkersjokolade, gesmelt

Klits botter, suiker, vanieljegeursel en 
gouestroop saam tot lig en donsig. 
Terwyl jy klits, voeg eiers een vir een 
by en klits goed ná elke byvoeging. 
Los koeksoda en sout in ko�egeursel 
op en voeg by bottermengsel. Meng 
goed. Sif meel by en meng goed tot 
’n sagte koekiedeeg vorm. Maak bak 
toe met kleefplastiek en laat rus vir 
20 minute by kamertemperatuur. 
Verhit oond tot 180 °C. Rol deeg 
deur ’n langwerpige plaatjie vooraan 
’n vleismeul as jy een het, of rol met 
’n koekroller op ’n meelbestrooide 
werkvlak uit. Sny in sirkels of lang, 
dun repies (of nes jy verkies) en 
pak op bakplate wat goed met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Bak vir 10-12 minute of tot ligbruin. 
Laat afkoel. Plak koekies twee-twee 
aanmekaar met gesmelte sjokolade. 

Hawermout-skerwe 
(bl. 39) Dit proe dieselfde en ruik 
dieselfde, net die voorkoms verskil 
van die een wat jy ken.
genoeg vir 25-30

  120 g (215 ml) koekmeel
  180 g (500 ml) hawermout
  80 g fyn klapper
  200 g (250 ml) strooisuiker
  3 ml sout
  5 ml koeksoda
  130 g (140 ml) botter
  30 ml gouestroop
  3 eiers, geklits
  25 ml melk

Verhit oond tot 180 °C. Meng meel, 
hawermout, klapper en strooisuiker 
in ’n groot mengbak. Voeg sout en 
koeksoda by en meng deur. Smelt 
botter en gouestroop saam oor 
matige hitte en laat e�ens afkoel. 
Voeg eiers en melk by en klits 
goed. Voeg by droë bestanddele en 
meng tot ’n sagte deeg vorm. Voer 
oondpan van sowat 20 x 30 cm met 
bakpapier uit. Plaas deeg in pan en 
druk gelyk tot hele pan vol is. Bak 
vir 15-20 minute of tot dit begin 
verbruin. Laat e�ens afkoel. Keer uit 
en sny in vorms van jou keuse. Ons 
het dit in groot skerwe gesny. Plaas 
gesnyde stukke terug op bakplaat 
en bak nog 5-8 minute of tot mooi 
goudbruin. Laat afkoel en sit voor.    > 

Gemmerkoekies 
(bl. 39) My ma, Susan, se gemmer-
koekies smaak die heel beste!
genoeg vir 40-50

  90 g (100 ml) botter
  50 ml gouestroop
  200 g (250 ml) bruinsuiker
  1 eier, geklits
  7,5 ml koeksoda
  15 ml melk
  280 g (500 ml) koekmeel
  7,5 ml kremetart
  7,5 ml fyn gemmer
  2,5 ml fyn naeltjies
  5 ml sout

Verhit oond tot 190 °C. Smelt botter 
en gouestroop saam, keer uit in ’n 
groot mengbak en voeg bruinsuiker 
en eier by. Voeg koeksoda by melk, 
roer tot opgelos en voeg by botter-
mengsel. Voeg meel, kremetart, 
gemmer, naeltjies en sout by en 
meng baie liggies tot ’n sagte deeg. 
Moenie die mengsel oorwerk nie, 
anders gaan die koekies taai raak en 
hul bros kraaktekstuur verloor. Rol 
deeg in balletjies die grootte van 
jou keuse. Pak op bakplaat wat met 
kleefwerende kossproei gespuit is en 
druk e�ens plat. Bak 6-7 minute of 
tot bros buite, maar nog sag in die 
middel as jy liggies daarop druk. Laat 
afkoel en sit voor met louwarm melk. 

nou op ons bord
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Ko�ekoekies 
(bl. 38) Tradisioneel word die 
koekies aanmekaar geplak met 
’n vulsel van suiker en ko�e. Ek 
vervang dit met gesmelte sjokolade, 
wat minder moeite is.
genoeg vir 50-60

  500 g (540 ml) botter
  200 g (250 ml) suiker
  5 ml vanieljegeursel
  350 g (250 ml) gouestroop
  2 eiers 
  5 ml koeksoda
  5 ml sout
  30 ml ko�egeursel
  1 kg koekmeel
  100 g donkersjokolade, gesmelt

Klits botter, suiker, vanieljegeursel en 
gouestroop saam tot lig en donsig. 
Terwyl jy klits, voeg eiers een vir een 
by en klits goed ná elke byvoeging. 
Los koeksoda en sout in ko�egeursel 
op en voeg by bottermengsel. Meng 
goed. Sif meel by en meng goed tot 
’n sagte koekiedeeg vorm. Maak bak 
toe met kleefplastiek en laat rus vir 
20 minute by kamertemperatuur. 
Verhit oond tot 180 °C. Rol deeg 
deur ’n langwerpige plaatjie vooraan 
’n vleismeul as jy een het, of rol met 
’n koekroller op ’n meelbestrooide 
werkvlak uit. Sny in sirkels of lang, 
dun repies (of nes jy verkies) en 
pak op bakplate wat goed met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Bak vir 10-12 minute of tot ligbruin. 
Laat afkoel. Plak koekies twee-twee 
aanmekaar met gesmelte sjokolade. 

Hawermout-skerwe 
(bl. 39) Dit proe dieselfde en ruik 
dieselfde, net die voorkoms verskil 
van die een wat jy ken.
genoeg vir 25-30

  120 g (215 ml) koekmeel
  180 g (500 ml) hawermout
  80 g fyn klapper
  200 g (250 ml) strooisuiker
  3 ml sout
  5 ml koeksoda
  130 g (140 ml) botter
  30 ml gouestroop
  3 eiers, geklits
  25 ml melk

Verhit oond tot 180 °C. Meng meel, 
hawermout, klapper en strooisuiker 
in ’n groot mengbak. Voeg sout en 
koeksoda by en meng deur. Smelt 
botter en gouestroop saam oor 
matige hitte en laat e�ens afkoel. 
Voeg eiers en melk by en klits 
goed. Voeg by droë bestanddele en 
meng tot ’n sagte deeg vorm. Voer 
oondpan van sowat 20 x 30 cm met 
bakpapier uit. Plaas deeg in pan en 
druk gelyk tot hele pan vol is. Bak 
vir 15-20 minute of tot dit begin 
verbruin. Laat e�ens afkoel. Keer uit 
en sny in vorms van jou keuse. Ons 
het dit in groot skerwe gesny. Plaas 
gesnyde stukke terug op bakplaat 
en bak nog 5-8 minute of tot mooi 
goudbruin. Laat afkoel en sit voor.    > 

Gemmerkoekies 
(bl. 39) My ma, Susan, se gemmer-
koekies smaak die heel beste!
genoeg vir 40-50

  90 g (100 ml) botter
  50 ml gouestroop
  200 g (250 ml) bruinsuiker
  1 eier, geklits
  7,5 ml koeksoda
  15 ml melk
  280 g (500 ml) koekmeel
  7,5 ml kremetart
  7,5 ml fyn gemmer
  2,5 ml fyn naeltjies
  5 ml sout

Verhit oond tot 190 °C. Smelt botter 
en gouestroop saam, keer uit in ’n 
groot mengbak en voeg bruinsuiker 
en eier by. Voeg koeksoda by melk, 
roer tot opgelos en voeg by botter-
mengsel. Voeg meel, kremetart, 
gemmer, naeltjies en sout by en 
meng baie liggies tot ’n sagte deeg. 
Moenie die mengsel oorwerk nie, 
anders gaan die koekies taai raak en 
hul bros kraaktekstuur verloor. Rol 
deeg in balletjies die grootte van 
jou keuse. Pak op bakplaat wat met 
kleefwerende kossproei gespuit is en 
druk e�ens plat. Bak 6-7 minute of 
tot bros buite, maar nog sag in die 
middel as jy liggies daarop druk. Laat 
afkoel en sit voor met louwarm melk. 
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Ko�ekoekies 
(bl. 38) Tradisioneel word die 
koekies aanmekaar geplak met 
’n vulsel van suiker en ko�e. Ek 
vervang dit met gesmelte sjokolade, 
wat minder moeite is.
genoeg vir 50-60

  500 g (540 ml) botter
  200 g (250 ml) suiker
  5 ml vanieljegeursel
  350 g (250 ml) gouestroop
  2 eiers 
  5 ml koeksoda
  5 ml sout
  30 ml ko�egeursel
  1 kg koekmeel
  100 g donkersjokolade, gesmelt

Klits botter, suiker, vanieljegeursel en 
gouestroop saam tot lig en donsig. 
Terwyl jy klits, voeg eiers een vir een 
by en klits goed ná elke byvoeging. 
Los koeksoda en sout in ko�egeursel 
op en voeg by bottermengsel. Meng 
goed. Sif meel by en meng goed tot 
’n sagte koekiedeeg vorm. Maak bak 
toe met kleefplastiek en laat rus vir 
20 minute by kamertemperatuur. 
Verhit oond tot 180 °C. Rol deeg 
deur ’n langwerpige plaatjie vooraan 
’n vleismeul as jy een het, of rol met 
’n koekroller op ’n meelbestrooide 
werkvlak uit. Sny in sirkels of lang, 
dun repies (of nes jy verkies) en 
pak op bakplate wat goed met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Bak vir 10-12 minute of tot ligbruin. 
Laat afkoel. Plak koekies twee-twee 
aanmekaar met gesmelte sjokolade. 

Hawermout-skerwe 
(bl. 39) Dit proe dieselfde en ruik 
dieselfde, net die voorkoms verskil 
van die een wat jy ken.
genoeg vir 25-30

  120 g (215 ml) koekmeel
  180 g (500 ml) hawermout
  80 g fyn klapper
  200 g (250 ml) strooisuiker
  3 ml sout
  5 ml koeksoda
  130 g (140 ml) botter
  30 ml gouestroop
  3 eiers, geklits
  25 ml melk

Verhit oond tot 180 °C. Meng meel, 
hawermout, klapper en strooisuiker 
in ’n groot mengbak. Voeg sout en 
koeksoda by en meng deur. Smelt 
botter en gouestroop saam oor 
matige hitte en laat e�ens afkoel. 
Voeg eiers en melk by en klits 
goed. Voeg by droë bestanddele en 
meng tot ’n sagte deeg vorm. Voer 
oondpan van sowat 20 x 30 cm met 
bakpapier uit. Plaas deeg in pan en 
druk gelyk tot hele pan vol is. Bak 
vir 15-20 minute of tot dit begin 
verbruin. Laat e�ens afkoel. Keer uit 
en sny in vorms van jou keuse. Ons 
het dit in groot skerwe gesny. Plaas 
gesnyde stukke terug op bakplaat 
en bak nog 5-8 minute of tot mooi 
goudbruin. Laat afkoel en sit voor.    > 

Gemmerkoekies 
(bl. 39) My ma, Susan, se gemmer-
koekies smaak die heel beste!
genoeg vir 40-50

  90 g (100 ml) botter
  50 ml gouestroop
  200 g (250 ml) bruinsuiker
  1 eier, geklits
  7,5 ml koeksoda
  15 ml melk
  280 g (500 ml) koekmeel
  7,5 ml kremetart
  7,5 ml fyn gemmer
  2,5 ml fyn naeltjies
  5 ml sout

Verhit oond tot 190 °C. Smelt botter 
en gouestroop saam, keer uit in ’n 
groot mengbak en voeg bruinsuiker 
en eier by. Voeg koeksoda by melk, 
roer tot opgelos en voeg by botter-
mengsel. Voeg meel, kremetart, 
gemmer, naeltjies en sout by en 
meng baie liggies tot ’n sagte deeg. 
Moenie die mengsel oorwerk nie, 
anders gaan die koekies taai raak en 
hul bros kraaktekstuur verloor. Rol 
deeg in balletjies die grootte van 
jou keuse. Pak op bakplaat wat met 
kleefwerende kossproei gespuit is en 
druk e�ens plat. Bak 6-7 minute of 
tot bros buite, maar nog sag in die 
middel as jy liggies daarop druk. Laat 
afkoel en sit voor met louwarm melk. 
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TANYA VENTER DE LANGE van Pretoria  
vra vir lepelsteeltjies

KATHLEEN FOURIE PRINSLOO van Tsumeb, Namibië,  
vra vir hawermoutkoekies

NEVILLE-JOAN CHAMBERLAIN van Bellville  
vra vir gemmerkoekies

ZUZZETTE VISSER van Clanwilliam  
vra vir outydse soetkoekies

HAWERMOUT-SKERWE

LEPELSTEELTJIESOUTYDSE SOETKOEKIES

GEMMERKOEKIES
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TANYA VENTER DE LANGE van Pretoria  
vra vir lepelsteeltjies

KATHLEEN FOURIE PRINSLOO van Tsumeb, Namibië,  
vra vir hawermoutkoekies

NEVILLE-JOAN CHAMBERLAIN van Bellville  
vra vir gemmerkoekies

ZUZZETTE VISSER van Clanwilliam  
vra vir outydse soetkoekies

HAWERMOUT-SKERWE

LEPELSTEELTJIESOUTYDSE SOETKOEKIES

GEMMERKOEKIES

Bak
Skaars was die vraag 
op Facebook gevra, 
of daar was binne 
minute meer as  
100 versoeke en 
voorstelle van  
lesers vir hul  

gunstelingkoekie. 
Hier deel Herman  
8 resepte uit die 

SARIE KOS Lente 
2019 uitgawe

nou op ons bord

SARIE.com   Lente 2019   SARIE KOS   |   41

Ko�ekoekies 
(bl. 38) Tradisioneel word die 
koekies aanmekaar geplak met 
’n vulsel van suiker en ko�e. Ek 
vervang dit met gesmelte sjokolade, 
wat minder moeite is.
genoeg vir 50-60

  500 g (540 ml) botter
  200 g (250 ml) suiker
  5 ml vanieljegeursel
  350 g (250 ml) gouestroop
  2 eiers 
  5 ml koeksoda
  5 ml sout
  30 ml ko�egeursel
  1 kg koekmeel
  100 g donkersjokolade, gesmelt

Klits botter, suiker, vanieljegeursel en 
gouestroop saam tot lig en donsig. 
Terwyl jy klits, voeg eiers een vir een 
by en klits goed ná elke byvoeging. 
Los koeksoda en sout in ko�egeursel 
op en voeg by bottermengsel. Meng 
goed. Sif meel by en meng goed tot 
’n sagte koekiedeeg vorm. Maak bak 
toe met kleefplastiek en laat rus vir 
20 minute by kamertemperatuur. 
Verhit oond tot 180 °C. Rol deeg 
deur ’n langwerpige plaatjie vooraan 
’n vleismeul as jy een het, of rol met 
’n koekroller op ’n meelbestrooide 
werkvlak uit. Sny in sirkels of lang, 
dun repies (of nes jy verkies) en 
pak op bakplate wat goed met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Bak vir 10-12 minute of tot ligbruin. 
Laat afkoel. Plak koekies twee-twee 
aanmekaar met gesmelte sjokolade. 

Hawermout-skerwe 
(bl. 39) Dit proe dieselfde en ruik 
dieselfde, net die voorkoms verskil 
van die een wat jy ken.
genoeg vir 25-30

  120 g (215 ml) koekmeel
  180 g (500 ml) hawermout
  80 g fyn klapper
  200 g (250 ml) strooisuiker
  3 ml sout
  5 ml koeksoda
  130 g (140 ml) botter
  30 ml gouestroop
  3 eiers, geklits
  25 ml melk

Verhit oond tot 180 °C. Meng meel, 
hawermout, klapper en strooisuiker 
in ’n groot mengbak. Voeg sout en 
koeksoda by en meng deur. Smelt 
botter en gouestroop saam oor 
matige hitte en laat e�ens afkoel. 
Voeg eiers en melk by en klits 
goed. Voeg by droë bestanddele en 
meng tot ’n sagte deeg vorm. Voer 
oondpan van sowat 20 x 30 cm met 
bakpapier uit. Plaas deeg in pan en 
druk gelyk tot hele pan vol is. Bak 
vir 15-20 minute of tot dit begin 
verbruin. Laat e�ens afkoel. Keer uit 
en sny in vorms van jou keuse. Ons 
het dit in groot skerwe gesny. Plaas 
gesnyde stukke terug op bakplaat 
en bak nog 5-8 minute of tot mooi 
goudbruin. Laat afkoel en sit voor.    > 

Gemmerkoekies 
(bl. 39) My ma, Susan, se gemmer-
koekies smaak die heel beste!
genoeg vir 40-50

  90 g (100 ml) botter
  50 ml gouestroop
  200 g (250 ml) bruinsuiker
  1 eier, geklits
  7,5 ml koeksoda
  15 ml melk
  280 g (500 ml) koekmeel
  7,5 ml kremetart
  7,5 ml fyn gemmer
  2,5 ml fyn naeltjies
  5 ml sout

Verhit oond tot 190 °C. Smelt botter 
en gouestroop saam, keer uit in ’n 
groot mengbak en voeg bruinsuiker 
en eier by. Voeg koeksoda by melk, 
roer tot opgelos en voeg by botter-
mengsel. Voeg meel, kremetart, 
gemmer, naeltjies en sout by en 
meng baie liggies tot ’n sagte deeg. 
Moenie die mengsel oorwerk nie, 
anders gaan die koekies taai raak en 
hul bros kraaktekstuur verloor. Rol 
deeg in balletjies die grootte van 
jou keuse. Pak op bakplaat wat met 
kleefwerende kossproei gespuit is en 
druk e�ens plat. Bak 6-7 minute of 
tot bros buite, maar nog sag in die 
middel as jy liggies daarop druk. Laat 
afkoel en sit voor met louwarm melk. 
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Outydse soetkoekies 
(bl. 39) Die tradisionele resep kry 
’n knertsie soetwyn in. In kombinasie 
met die speserye is dit heerlik 
nostalgies.
genoeg vir 25-30

  250 g (445 ml) koekmeel 
  1 ml sout 
  5 ml fyn kaneel 
  2 ml fyn gemmer 
  1 ml fyn naeltjies 
  2 ml koeksoda 
  100 g (110 ml) botter 
  100 ml gemaalde amandels 
  150 g (190 ml) suiker 
  1 klein eier 
  25 ml soetwyn
  heel amandels 

Verhit oond tot 200 °C. Sif meel, 
sout, kaneel, gemmer, naeltjies en 
koeksoda saam. Vryf botter in. Voeg 
amandels en suiker by. Klits eier en 
wyn saam en voeg by meelmengsel. 
Maak aan tot ’n stywe deeg. Bedek 
met kleefplastiek en laat oornag of 
’n paar uur in die yskas staan. Rol 
deeg dun uit op ’n meelbestrooide 
werkvlak en sny koekies met ’n 
driehoek-koekiedrukker of een van jou 
keuse uit. Plaas koekies op bakplate 
wat met bakpapier uitgevoer en met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Druk ’n heel amandel bo-op elke 
koekie vas. Plaas in oond en bak vir 
8-10 minute. Haal uit en laat afkoel. 
Bêre in ’n lugdigte houer. Jy kan dit 
voorsit met ingelegde groenvye, 
druiwe en muskadel. 

Ouma Bettie se 
vlakoekies 
(bl. 40) Ek kan onthou hoe my ouma 
vir ons bakke en bakke vol van dié 
koekies gebak het toe ek nog ’n kind 
was. Dit was die toppunt van luuks 
as jy so ’n koekie in jou soet tee 
kon doop.
genoeg vir 30

  250 g (270 ml) sagte botter
  200 g (250 ml) strooisuiker
  5 ml vanieljegeursel
  2 eiers
  300 g (535 ml) koekmeel, plus 
ekstra vir uitrol
  60 g mielieblom
  100 g vlapoeier
  10 ml bakpoeier
  knippie sout
  200 g witsjokolade, gesmelt

Verhit oond tot 180 °C. Klits botter, 
strooisuiker en vanieljegeursel saam 
tot lig en romerig. Voeg eiers by en 
klits goed. Voeg res van bestand-
dele, behalwe sjokolade, by en meng 
tot sagte deeg. Sprinkel meel op 
werkvlak en rol deeg in lang worsies 
van so 1 cm dik uit. Sny worsies in 
stukke van 2 cm lank en pak op 
bakplate wat met bakpapier uitge-
voer en met kleefwerende kossproei 
gespuit is. Bak vir 10-12 minute of tot 
deeg begin verbruin. Laat afkoel. Plak 
koekies twee-twee aanmekaar met 
gesmelte sjokolade. Laat afkoel tot 
hard en plaas in ’n lugdigte houer. 

Lepelsteeltjies 
(bl. 39) Of jy verkies om hierdie 
koekie ’n wildebeesogie of 
lepelsteeltjie te noem, die 
kombinasie van soet konfyt en kaas 
is verslawend!
genoeg vir 40

  250 g (270 ml) botter
  280 g (500 ml) koekmeel
  2,5 ml sout
  2,5 ml bakpoeier
 650 ml gerasperde cheddarkaas
  250 ml appelkooskonfyt

Verhit oond tot 180 °C. Room botter 
in bak van elektriese menger tot 
lig en romerig. Voeg meel, sout en 
bakpoeier by en meng goed. Voeg 
kaas by en meng tot ’n stywe deeg. 
Rol die deeg in balletjies die grootte 
van jou keuse en plaas op ’n bakplaat 
wat met bakpapier uitgevoer is. 
Druk in elke koekie ’n gaatjie met die 
steel van ’n houtlepel, maar moenie 
die steel regdeur druk nie. Skep ’n 
mespuntjie konfyt in die gaatjie. Bak 
sowat 10-15 minute of tot opgepof 
en ligbruin. Laat afkoel en plaas in ’n 
lugdigte houer.
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Ko�ekoekies 
(bl. 38) Tradisioneel word die 
koekies aanmekaar geplak met 
’n vulsel van suiker en ko�e. Ek 
vervang dit met gesmelte sjokolade, 
wat minder moeite is.
genoeg vir 50-60

  500 g (540 ml) botter
  200 g (250 ml) suiker
  5 ml vanieljegeursel
  350 g (250 ml) gouestroop
  2 eiers 
  5 ml koeksoda
  5 ml sout
  30 ml ko�egeursel
  1 kg koekmeel
  100 g donkersjokolade, gesmelt

Klits botter, suiker, vanieljegeursel en 
gouestroop saam tot lig en donsig. 
Terwyl jy klits, voeg eiers een vir een 
by en klits goed ná elke byvoeging. 
Los koeksoda en sout in ko�egeursel 
op en voeg by bottermengsel. Meng 
goed. Sif meel by en meng goed tot 
’n sagte koekiedeeg vorm. Maak bak 
toe met kleefplastiek en laat rus vir 
20 minute by kamertemperatuur. 
Verhit oond tot 180 °C. Rol deeg 
deur ’n langwerpige plaatjie vooraan 
’n vleismeul as jy een het, of rol met 
’n koekroller op ’n meelbestrooide 
werkvlak uit. Sny in sirkels of lang, 
dun repies (of nes jy verkies) en 
pak op bakplate wat goed met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Bak vir 10-12 minute of tot ligbruin. 
Laat afkoel. Plak koekies twee-twee 
aanmekaar met gesmelte sjokolade. 

Hawermout-skerwe 
(bl. 39) Dit proe dieselfde en ruik 
dieselfde, net die voorkoms verskil 
van die een wat jy ken.
genoeg vir 25-30

  120 g (215 ml) koekmeel
  180 g (500 ml) hawermout
  80 g fyn klapper
  200 g (250 ml) strooisuiker
  3 ml sout
  5 ml koeksoda
  130 g (140 ml) botter
  30 ml gouestroop
  3 eiers, geklits
  25 ml melk

Verhit oond tot 180 °C. Meng meel, 
hawermout, klapper en strooisuiker 
in ’n groot mengbak. Voeg sout en 
koeksoda by en meng deur. Smelt 
botter en gouestroop saam oor 
matige hitte en laat e�ens afkoel. 
Voeg eiers en melk by en klits 
goed. Voeg by droë bestanddele en 
meng tot ’n sagte deeg vorm. Voer 
oondpan van sowat 20 x 30 cm met 
bakpapier uit. Plaas deeg in pan en 
druk gelyk tot hele pan vol is. Bak 
vir 15-20 minute of tot dit begin 
verbruin. Laat e�ens afkoel. Keer uit 
en sny in vorms van jou keuse. Ons 
het dit in groot skerwe gesny. Plaas 
gesnyde stukke terug op bakplaat 
en bak nog 5-8 minute of tot mooi 
goudbruin. Laat afkoel en sit voor.    > 

Gemmerkoekies 
(bl. 39) My ma, Susan, se gemmer-
koekies smaak die heel beste!
genoeg vir 40-50

  90 g (100 ml) botter
  50 ml gouestroop
  200 g (250 ml) bruinsuiker
  1 eier, geklits
  7,5 ml koeksoda
  15 ml melk
  280 g (500 ml) koekmeel
  7,5 ml kremetart
  7,5 ml fyn gemmer
  2,5 ml fyn naeltjies
  5 ml sout

Verhit oond tot 190 °C. Smelt botter 
en gouestroop saam, keer uit in ’n 
groot mengbak en voeg bruinsuiker 
en eier by. Voeg koeksoda by melk, 
roer tot opgelos en voeg by botter-
mengsel. Voeg meel, kremetart, 
gemmer, naeltjies en sout by en 
meng baie liggies tot ’n sagte deeg. 
Moenie die mengsel oorwerk nie, 
anders gaan die koekies taai raak en 
hul bros kraaktekstuur verloor. Rol 
deeg in balletjies die grootte van 
jou keuse. Pak op bakplaat wat met 
kleefwerende kossproei gespuit is en 
druk e�ens plat. Bak 6-7 minute of 
tot bros buite, maar nog sag in die 
middel as jy liggies daarop druk. Laat 
afkoel en sit voor met louwarm melk. 
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Inez se  
konfytvierkante 
(bl. 40) Dié resep kom van 
kosskrywer Errieda du Toit se ma, 
Inez. Sy het die vierkante vir my 
gemaak op my nuwe kookprogram, 
Dit proe soos huis (Via, kanaal 147).
genoeg vir 12-16

  2 eiers
  200 g (250 ml) suiker
  225 g (240 ml) botter by 
kamertemperatuur
  560 g (1 000 ml) koekmeel
  20 ml bakpoeier
  knippie sout
  5 ml vanieljegeursel
  410 g-blik konfyt (appelkoos-, 
framboos-, bloubessie- of 
pruimkonfyt)
  versiersuiker, vir oorsif 

Verhit oond tot 180 °C. Voer ’n oond-
pan van 35 x 25 cm met bakpapier 
uit en spuit goed met kleefwerende 
kossproei. Klits eiers, suiker en botter 
tot romerig. Voeg droë bestanddele 
en vanieljegeursel by en meng tot ’n 
stywe deeg. Verdeel deeg in twee en 
plaas helfte in die yskas vir 30 minute 
en druk die ander helfte eweredig op 
die boom van die voorbereide pan 
vas. Prik deeg ’n paar keer met ’n vurk. 
Smeer konfyt in ’n dun, egalige laag 
oor die deeg. Rasper res van deeg oor 
konfytlaag en versprei eweredig. Bak 
vir 30 minute of tot ligbruin. Sny in 
blokkies terwyl dit nog warm is en laat 
afkoel in die pan. Sif versiersuiker oor 
en plaas in ’n lugdigte houer. 

Hawermout-en-
sjokoladekoekies
(bl. 40) Ek het dié resep by die 
bekende Knysna-bakkery île de païn 
leer maak. Gebruik goeie sjokolade 
met ’n hoë kakao-inhoud.
genoeg vir 20

  220 g (240 ml) botter 
  260 g (325 ml) bruinsuiker 
  2 eiers 
  340 g (950 ml) hawermout 
  220 g (380 ml) koekmeel 
  200 g donkersjokolade, in growwe 
splinters gekap 
  5 ml sout 

Verhit oond tot 160 °C. Klits botter en 
bruinsuiker tot lig en romerig. Breek 
eiers een vir een by en meng elke 
keer goed. Vou res van bestanddele 
om die beurt by en meng. Voer twee 
bakplate met bakpapier uit en spuit 
goed met kleefwerende kossproei. 
Skep met ’n roomyslepel balle vol 
van die deeg ver genoeg uit mekaar 
om met jou palm tot 1 cm dik plat 
te druk. Bak vir 20-25 minute of tot 
goudbruin en gaar. Laat afkoel en 
geniet saam met ’n glas yskoue melk, 
of bêre in ’n lugdigte houer.                  

Tradisionele 
hertzoggies 
(bl. 40) Dit sal altyd ’n sagte plek in 
my hart hê: hertzoggies en tee!
genoeg vir 24

KORS
  125 g (135 ml) botter, in blokkies 
gesny
  280 g (500 ml) bruismeel, plus 
ekstra vir uitrol
  60 ml strooisuiker
  knippie sout
  3 eiergele, geklits
  melk indien nodig

VULSEL
  3 eierwitte
  145 g (180 ml) strooisuiker
  80 g (250 ml) fyn klapper
  410 g-blik fyn appelkooskonfyt

Verhit oond tot 180 °C. Spuit 
die holtes van twee hertzoggie- 
of kolwyntjiepanne goed met 
kleefwerende kossproei. Vryf die 
botter in die bruismeel tot dit ’n 
fyn tekstuur kry. Voeg strooisuiker 
en sout by. Voeg genoeg van die 
geklitste eiergeel by om ’n stywe 
deeg te vorm, maar moenie die deeg 
knie nie – meng dit net genoeg tot 
alles bymekaarkom. Voeg ’n klein 
bietjie melk by indien nodig. Laat 
rus die deeg vir 10 minute. Strooi 
ekstra meel op werkvlak en rol die 
deeg tot sowat 3 mm dik uit. Sny 
sirkels so groot soos die holtes van 
die panne en voer holtes uit met die 
deegsirkels. 

VULSEL Klits die eierwitte tot sagte 
punte vorm en voeg strooisuiker 
geleidelik by terwyl jy aanhou klits 
tot ’n blink, stywe voorkoms. Vou 
die klapper in. Skep lepels vol konfyt 
in die deegdoppies, gevolg deur 
klapper-meringue. Bak tot goudbruin 
en laat afkoel. 
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Ko�ekoekies 
(bl. 38) Tradisioneel word die 
koekies aanmekaar geplak met 
’n vulsel van suiker en ko�e. Ek 
vervang dit met gesmelte sjokolade, 
wat minder moeite is.
genoeg vir 50-60

  500 g (540 ml) botter
  200 g (250 ml) suiker
  5 ml vanieljegeursel
  350 g (250 ml) gouestroop
  2 eiers 
  5 ml koeksoda
  5 ml sout
  30 ml ko�egeursel
  1 kg koekmeel
  100 g donkersjokolade, gesmelt

Klits botter, suiker, vanieljegeursel en 
gouestroop saam tot lig en donsig. 
Terwyl jy klits, voeg eiers een vir een 
by en klits goed ná elke byvoeging. 
Los koeksoda en sout in ko�egeursel 
op en voeg by bottermengsel. Meng 
goed. Sif meel by en meng goed tot 
’n sagte koekiedeeg vorm. Maak bak 
toe met kleefplastiek en laat rus vir 
20 minute by kamertemperatuur. 
Verhit oond tot 180 °C. Rol deeg 
deur ’n langwerpige plaatjie vooraan 
’n vleismeul as jy een het, of rol met 
’n koekroller op ’n meelbestrooide 
werkvlak uit. Sny in sirkels of lang, 
dun repies (of nes jy verkies) en 
pak op bakplate wat goed met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Bak vir 10-12 minute of tot ligbruin. 
Laat afkoel. Plak koekies twee-twee 
aanmekaar met gesmelte sjokolade. 

Hawermout-skerwe 
(bl. 39) Dit proe dieselfde en ruik 
dieselfde, net die voorkoms verskil 
van die een wat jy ken.
genoeg vir 25-30

  120 g (215 ml) koekmeel
  180 g (500 ml) hawermout
  80 g fyn klapper
  200 g (250 ml) strooisuiker
  3 ml sout
  5 ml koeksoda
  130 g (140 ml) botter
  30 ml gouestroop
  3 eiers, geklits
  25 ml melk

Verhit oond tot 180 °C. Meng meel, 
hawermout, klapper en strooisuiker 
in ’n groot mengbak. Voeg sout en 
koeksoda by en meng deur. Smelt 
botter en gouestroop saam oor 
matige hitte en laat e�ens afkoel. 
Voeg eiers en melk by en klits 
goed. Voeg by droë bestanddele en 
meng tot ’n sagte deeg vorm. Voer 
oondpan van sowat 20 x 30 cm met 
bakpapier uit. Plaas deeg in pan en 
druk gelyk tot hele pan vol is. Bak 
vir 15-20 minute of tot dit begin 
verbruin. Laat e�ens afkoel. Keer uit 
en sny in vorms van jou keuse. Ons 
het dit in groot skerwe gesny. Plaas 
gesnyde stukke terug op bakplaat 
en bak nog 5-8 minute of tot mooi 
goudbruin. Laat afkoel en sit voor.    > 

Gemmerkoekies 
(bl. 39) My ma, Susan, se gemmer-
koekies smaak die heel beste!
genoeg vir 40-50

  90 g (100 ml) botter
  50 ml gouestroop
  200 g (250 ml) bruinsuiker
  1 eier, geklits
  7,5 ml koeksoda
  15 ml melk
  280 g (500 ml) koekmeel
  7,5 ml kremetart
  7,5 ml fyn gemmer
  2,5 ml fyn naeltjies
  5 ml sout

Verhit oond tot 190 °C. Smelt botter 
en gouestroop saam, keer uit in ’n 
groot mengbak en voeg bruinsuiker 
en eier by. Voeg koeksoda by melk, 
roer tot opgelos en voeg by botter-
mengsel. Voeg meel, kremetart, 
gemmer, naeltjies en sout by en 
meng baie liggies tot ’n sagte deeg. 
Moenie die mengsel oorwerk nie, 
anders gaan die koekies taai raak en 
hul bros kraaktekstuur verloor. Rol 
deeg in balletjies die grootte van 
jou keuse. Pak op bakplaat wat met 
kleefwerende kossproei gespuit is en 
druk e�ens plat. Bak 6-7 minute of 
tot bros buite, maar nog sag in die 
middel as jy liggies daarop druk. Laat 
afkoel en sit voor met louwarm melk. 
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Outydse soetkoekies 
(bl. 39) Die tradisionele resep kry 
’n knertsie soetwyn in. In kombinasie 
met die speserye is dit heerlik 
nostalgies.
genoeg vir 25-30

  250 g (445 ml) koekmeel 
  1 ml sout 
  5 ml fyn kaneel 
  2 ml fyn gemmer 
  1 ml fyn naeltjies 
  2 ml koeksoda 
  100 g (110 ml) botter 
  100 ml gemaalde amandels 
  150 g (190 ml) suiker 
  1 klein eier 
  25 ml soetwyn
  heel amandels 

Verhit oond tot 200 °C. Sif meel, 
sout, kaneel, gemmer, naeltjies en 
koeksoda saam. Vryf botter in. Voeg 
amandels en suiker by. Klits eier en 
wyn saam en voeg by meelmengsel. 
Maak aan tot ’n stywe deeg. Bedek 
met kleefplastiek en laat oornag of 
’n paar uur in die yskas staan. Rol 
deeg dun uit op ’n meelbestrooide 
werkvlak en sny koekies met ’n 
driehoek-koekiedrukker of een van jou 
keuse uit. Plaas koekies op bakplate 
wat met bakpapier uitgevoer en met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Druk ’n heel amandel bo-op elke 
koekie vas. Plaas in oond en bak vir 
8-10 minute. Haal uit en laat afkoel. 
Bêre in ’n lugdigte houer. Jy kan dit 
voorsit met ingelegde groenvye, 
druiwe en muskadel. 

Ouma Bettie se 
vlakoekies 
(bl. 40) Ek kan onthou hoe my ouma 
vir ons bakke en bakke vol van dié 
koekies gebak het toe ek nog ’n kind 
was. Dit was die toppunt van luuks 
as jy so ’n koekie in jou soet tee 
kon doop.
genoeg vir 30

  250 g (270 ml) sagte botter
  200 g (250 ml) strooisuiker
  5 ml vanieljegeursel
  2 eiers
  300 g (535 ml) koekmeel, plus 
ekstra vir uitrol
  60 g mielieblom
  100 g vlapoeier
  10 ml bakpoeier
  knippie sout
  200 g witsjokolade, gesmelt

Verhit oond tot 180 °C. Klits botter, 
strooisuiker en vanieljegeursel saam 
tot lig en romerig. Voeg eiers by en 
klits goed. Voeg res van bestand-
dele, behalwe sjokolade, by en meng 
tot sagte deeg. Sprinkel meel op 
werkvlak en rol deeg in lang worsies 
van so 1 cm dik uit. Sny worsies in 
stukke van 2 cm lank en pak op 
bakplate wat met bakpapier uitge-
voer en met kleefwerende kossproei 
gespuit is. Bak vir 10-12 minute of tot 
deeg begin verbruin. Laat afkoel. Plak 
koekies twee-twee aanmekaar met 
gesmelte sjokolade. Laat afkoel tot 
hard en plaas in ’n lugdigte houer. 

Lepelsteeltjies 
(bl. 39) Of jy verkies om hierdie 
koekie ’n wildebeesogie of 
lepelsteeltjie te noem, die 
kombinasie van soet konfyt en kaas 
is verslawend!
genoeg vir 40

  250 g (270 ml) botter
  280 g (500 ml) koekmeel
  2,5 ml sout
  2,5 ml bakpoeier
 650 ml gerasperde cheddarkaas
  250 ml appelkooskonfyt

Verhit oond tot 180 °C. Room botter 
in bak van elektriese menger tot 
lig en romerig. Voeg meel, sout en 
bakpoeier by en meng goed. Voeg 
kaas by en meng tot ’n stywe deeg. 
Rol die deeg in balletjies die grootte 
van jou keuse en plaas op ’n bakplaat 
wat met bakpapier uitgevoer is. 
Druk in elke koekie ’n gaatjie met die 
steel van ’n houtlepel, maar moenie 
die steel regdeur druk nie. Skep ’n 
mespuntjie konfyt in die gaatjie. Bak 
sowat 10-15 minute of tot opgepof 
en ligbruin. Laat afkoel en plaas in ’n 
lugdigte houer.
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Outydse soetkoekies 
(bl. 39) Die tradisionele resep kry 
’n knertsie soetwyn in. In kombinasie 
met die speserye is dit heerlik 
nostalgies.
genoeg vir 25-30

  250 g (445 ml) koekmeel 
  1 ml sout 
  5 ml fyn kaneel 
  2 ml fyn gemmer 
  1 ml fyn naeltjies 
  2 ml koeksoda 
  100 g (110 ml) botter 
  100 ml gemaalde amandels 
  150 g (190 ml) suiker 
  1 klein eier 
  25 ml soetwyn
  heel amandels 

Verhit oond tot 200 °C. Sif meel, 
sout, kaneel, gemmer, naeltjies en 
koeksoda saam. Vryf botter in. Voeg 
amandels en suiker by. Klits eier en 
wyn saam en voeg by meelmengsel. 
Maak aan tot ’n stywe deeg. Bedek 
met kleefplastiek en laat oornag of 
’n paar uur in die yskas staan. Rol 
deeg dun uit op ’n meelbestrooide 
werkvlak en sny koekies met ’n 
driehoek-koekiedrukker of een van jou 
keuse uit. Plaas koekies op bakplate 
wat met bakpapier uitgevoer en met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Druk ’n heel amandel bo-op elke 
koekie vas. Plaas in oond en bak vir 
8-10 minute. Haal uit en laat afkoel. 
Bêre in ’n lugdigte houer. Jy kan dit 
voorsit met ingelegde groenvye, 
druiwe en muskadel. 

Ouma Bettie se 
vlakoekies 
(bl. 40) Ek kan onthou hoe my ouma 
vir ons bakke en bakke vol van dié 
koekies gebak het toe ek nog ’n kind 
was. Dit was die toppunt van luuks 
as jy so ’n koekie in jou soet tee 
kon doop.
genoeg vir 30

  250 g (270 ml) sagte botter
  200 g (250 ml) strooisuiker
  5 ml vanieljegeursel
  2 eiers
  300 g (535 ml) koekmeel, plus 
ekstra vir uitrol
  60 g mielieblom
  100 g vlapoeier
  10 ml bakpoeier
  knippie sout
  200 g witsjokolade, gesmelt

Verhit oond tot 180 °C. Klits botter, 
strooisuiker en vanieljegeursel saam 
tot lig en romerig. Voeg eiers by en 
klits goed. Voeg res van bestand-
dele, behalwe sjokolade, by en meng 
tot sagte deeg. Sprinkel meel op 
werkvlak en rol deeg in lang worsies 
van so 1 cm dik uit. Sny worsies in 
stukke van 2 cm lank en pak op 
bakplate wat met bakpapier uitge-
voer en met kleefwerende kossproei 
gespuit is. Bak vir 10-12 minute of tot 
deeg begin verbruin. Laat afkoel. Plak 
koekies twee-twee aanmekaar met 
gesmelte sjokolade. Laat afkoel tot 
hard en plaas in ’n lugdigte houer. 

Lepelsteeltjies 
(bl. 39) Of jy verkies om hierdie 
koekie ’n wildebeesogie of 
lepelsteeltjie te noem, die 
kombinasie van soet konfyt en kaas 
is verslawend!
genoeg vir 40

  250 g (270 ml) botter
  280 g (500 ml) koekmeel
  2,5 ml sout
  2,5 ml bakpoeier
 650 ml gerasperde cheddarkaas
  250 ml appelkooskonfyt

Verhit oond tot 180 °C. Room botter 
in bak van elektriese menger tot 
lig en romerig. Voeg meel, sout en 
bakpoeier by en meng goed. Voeg 
kaas by en meng tot ’n stywe deeg. 
Rol die deeg in balletjies die grootte 
van jou keuse en plaas op ’n bakplaat 
wat met bakpapier uitgevoer is. 
Druk in elke koekie ’n gaatjie met die 
steel van ’n houtlepel, maar moenie 
die steel regdeur druk nie. Skep ’n 
mespuntjie konfyt in die gaatjie. Bak 
sowat 10-15 minute of tot opgepof 
en ligbruin. Laat afkoel en plaas in ’n 
lugdigte houer.
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Inez se  
konfytvierkante 
(bl. 40) Dié resep kom van 
kosskrywer Errieda du Toit se ma, 
Inez. Sy het die vierkante vir my 
gemaak op my nuwe kookprogram, 
Dit proe soos huis (Via, kanaal 147).
genoeg vir 12-16

  2 eiers
  200 g (250 ml) suiker
  225 g (240 ml) botter by 
kamertemperatuur
  560 g (1 000 ml) koekmeel
  20 ml bakpoeier
  knippie sout
  5 ml vanieljegeursel
  410 g-blik konfyt (appelkoos-, 
framboos-, bloubessie- of 
pruimkonfyt)
  versiersuiker, vir oorsif 

Verhit oond tot 180 °C. Voer ’n oond-
pan van 35 x 25 cm met bakpapier 
uit en spuit goed met kleefwerende 
kossproei. Klits eiers, suiker en botter 
tot romerig. Voeg droë bestanddele 
en vanieljegeursel by en meng tot ’n 
stywe deeg. Verdeel deeg in twee en 
plaas helfte in die yskas vir 30 minute 
en druk die ander helfte eweredig op 
die boom van die voorbereide pan 
vas. Prik deeg ’n paar keer met ’n vurk. 
Smeer konfyt in ’n dun, egalige laag 
oor die deeg. Rasper res van deeg oor 
konfytlaag en versprei eweredig. Bak 
vir 30 minute of tot ligbruin. Sny in 
blokkies terwyl dit nog warm is en laat 
afkoel in die pan. Sif versiersuiker oor 
en plaas in ’n lugdigte houer. 

Hawermout-en-
sjokoladekoekies
(bl. 40) Ek het dié resep by die 
bekende Knysna-bakkery île de païn 
leer maak. Gebruik goeie sjokolade 
met ’n hoë kakao-inhoud.
genoeg vir 20

  220 g (240 ml) botter 
  260 g (325 ml) bruinsuiker 
  2 eiers 
  340 g (950 ml) hawermout 
  220 g (380 ml) koekmeel 
  200 g donkersjokolade, in growwe 
splinters gekap 
  5 ml sout 

Verhit oond tot 160 °C. Klits botter en 
bruinsuiker tot lig en romerig. Breek 
eiers een vir een by en meng elke 
keer goed. Vou res van bestanddele 
om die beurt by en meng. Voer twee 
bakplate met bakpapier uit en spuit 
goed met kleefwerende kossproei. 
Skep met ’n roomyslepel balle vol 
van die deeg ver genoeg uit mekaar 
om met jou palm tot 1 cm dik plat 
te druk. Bak vir 20-25 minute of tot 
goudbruin en gaar. Laat afkoel en 
geniet saam met ’n glas yskoue melk, 
of bêre in ’n lugdigte houer.                  

Tradisionele 
hertzoggies 
(bl. 40) Dit sal altyd ’n sagte plek in 
my hart hê: hertzoggies en tee!
genoeg vir 24

KORS
  125 g (135 ml) botter, in blokkies 
gesny
  280 g (500 ml) bruismeel, plus 
ekstra vir uitrol
  60 ml strooisuiker
  knippie sout
  3 eiergele, geklits
  melk indien nodig

VULSEL
  3 eierwitte
  145 g (180 ml) strooisuiker
  80 g (250 ml) fyn klapper
  410 g-blik fyn appelkooskonfyt

Verhit oond tot 180 °C. Spuit 
die holtes van twee hertzoggie- 
of kolwyntjiepanne goed met 
kleefwerende kossproei. Vryf die 
botter in die bruismeel tot dit ’n 
fyn tekstuur kry. Voeg strooisuiker 
en sout by. Voeg genoeg van die 
geklitste eiergeel by om ’n stywe 
deeg te vorm, maar moenie die deeg 
knie nie – meng dit net genoeg tot 
alles bymekaarkom. Voeg ’n klein 
bietjie melk by indien nodig. Laat 
rus die deeg vir 10 minute. Strooi 
ekstra meel op werkvlak en rol die 
deeg tot sowat 3 mm dik uit. Sny 
sirkels so groot soos die holtes van 
die panne en voer holtes uit met die 
deegsirkels. 

VULSEL Klits die eierwitte tot sagte 
punte vorm en voeg strooisuiker 
geleidelik by terwyl jy aanhou klits 
tot ’n blink, stywe voorkoms. Vou 
die klapper in. Skep lepels vol konfyt 
in die deegdoppies, gevolg deur 
klapper-meringue. Bak tot goudbruin 
en laat afkoel. 

saam
koekies

2
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Outydse soetkoekies 
(bl. 39) Die tradisionele resep kry 
’n knertsie soetwyn in. In kombinasie 
met die speserye is dit heerlik 
nostalgies.
genoeg vir 25-30

  250 g (445 ml) koekmeel 
  1 ml sout 
  5 ml fyn kaneel 
  2 ml fyn gemmer 
  1 ml fyn naeltjies 
  2 ml koeksoda 
  100 g (110 ml) botter 
  100 ml gemaalde amandels 
  150 g (190 ml) suiker 
  1 klein eier 
  25 ml soetwyn
  heel amandels 

Verhit oond tot 200 °C. Sif meel, 
sout, kaneel, gemmer, naeltjies en 
koeksoda saam. Vryf botter in. Voeg 
amandels en suiker by. Klits eier en 
wyn saam en voeg by meelmengsel. 
Maak aan tot ’n stywe deeg. Bedek 
met kleefplastiek en laat oornag of 
’n paar uur in die yskas staan. Rol 
deeg dun uit op ’n meelbestrooide 
werkvlak en sny koekies met ’n 
driehoek-koekiedrukker of een van jou 
keuse uit. Plaas koekies op bakplate 
wat met bakpapier uitgevoer en met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Druk ’n heel amandel bo-op elke 
koekie vas. Plaas in oond en bak vir 
8-10 minute. Haal uit en laat afkoel. 
Bêre in ’n lugdigte houer. Jy kan dit 
voorsit met ingelegde groenvye, 
druiwe en muskadel. 

Ouma Bettie se 
vlakoekies 
(bl. 40) Ek kan onthou hoe my ouma 
vir ons bakke en bakke vol van dié 
koekies gebak het toe ek nog ’n kind 
was. Dit was die toppunt van luuks 
as jy so ’n koekie in jou soet tee 
kon doop.
genoeg vir 30

  250 g (270 ml) sagte botter
  200 g (250 ml) strooisuiker
  5 ml vanieljegeursel
  2 eiers
  300 g (535 ml) koekmeel, plus 
ekstra vir uitrol
  60 g mielieblom
  100 g vlapoeier
  10 ml bakpoeier
  knippie sout
  200 g witsjokolade, gesmelt

Verhit oond tot 180 °C. Klits botter, 
strooisuiker en vanieljegeursel saam 
tot lig en romerig. Voeg eiers by en 
klits goed. Voeg res van bestand-
dele, behalwe sjokolade, by en meng 
tot sagte deeg. Sprinkel meel op 
werkvlak en rol deeg in lang worsies 
van so 1 cm dik uit. Sny worsies in 
stukke van 2 cm lank en pak op 
bakplate wat met bakpapier uitge-
voer en met kleefwerende kossproei 
gespuit is. Bak vir 10-12 minute of tot 
deeg begin verbruin. Laat afkoel. Plak 
koekies twee-twee aanmekaar met 
gesmelte sjokolade. Laat afkoel tot 
hard en plaas in ’n lugdigte houer. 

Lepelsteeltjies 
(bl. 39) Of jy verkies om hierdie 
koekie ’n wildebeesogie of 
lepelsteeltjie te noem, die 
kombinasie van soet konfyt en kaas 
is verslawend!
genoeg vir 40

  250 g (270 ml) botter
  280 g (500 ml) koekmeel
  2,5 ml sout
  2,5 ml bakpoeier
 650 ml gerasperde cheddarkaas
  250 ml appelkooskonfyt

Verhit oond tot 180 °C. Room botter 
in bak van elektriese menger tot 
lig en romerig. Voeg meel, sout en 
bakpoeier by en meng goed. Voeg 
kaas by en meng tot ’n stywe deeg. 
Rol die deeg in balletjies die grootte 
van jou keuse en plaas op ’n bakplaat 
wat met bakpapier uitgevoer is. 
Druk in elke koekie ’n gaatjie met die 
steel van ’n houtlepel, maar moenie 
die steel regdeur druk nie. Skep ’n 
mespuntjie konfyt in die gaatjie. Bak 
sowat 10-15 minute of tot opgepof 
en ligbruin. Laat afkoel en plaas in ’n 
lugdigte houer.
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Outydse soetkoekies 
(bl. 39) Die tradisionele resep kry 
’n knertsie soetwyn in. In kombinasie 
met die speserye is dit heerlik 
nostalgies.
genoeg vir 25-30

  250 g (445 ml) koekmeel 
  1 ml sout 
  5 ml fyn kaneel 
  2 ml fyn gemmer 
  1 ml fyn naeltjies 
  2 ml koeksoda 
  100 g (110 ml) botter 
  100 ml gemaalde amandels 
  150 g (190 ml) suiker 
  1 klein eier 
  25 ml soetwyn
  heel amandels 

Verhit oond tot 200 °C. Sif meel, 
sout, kaneel, gemmer, naeltjies en 
koeksoda saam. Vryf botter in. Voeg 
amandels en suiker by. Klits eier en 
wyn saam en voeg by meelmengsel. 
Maak aan tot ’n stywe deeg. Bedek 
met kleefplastiek en laat oornag of 
’n paar uur in die yskas staan. Rol 
deeg dun uit op ’n meelbestrooide 
werkvlak en sny koekies met ’n 
driehoek-koekiedrukker of een van jou 
keuse uit. Plaas koekies op bakplate 
wat met bakpapier uitgevoer en met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Druk ’n heel amandel bo-op elke 
koekie vas. Plaas in oond en bak vir 
8-10 minute. Haal uit en laat afkoel. 
Bêre in ’n lugdigte houer. Jy kan dit 
voorsit met ingelegde groenvye, 
druiwe en muskadel. 

Ouma Bettie se 
vlakoekies 
(bl. 40) Ek kan onthou hoe my ouma 
vir ons bakke en bakke vol van dié 
koekies gebak het toe ek nog ’n kind 
was. Dit was die toppunt van luuks 
as jy so ’n koekie in jou soet tee 
kon doop.
genoeg vir 30

  250 g (270 ml) sagte botter
  200 g (250 ml) strooisuiker
  5 ml vanieljegeursel
  2 eiers
  300 g (535 ml) koekmeel, plus 
ekstra vir uitrol
  60 g mielieblom
  100 g vlapoeier
  10 ml bakpoeier
  knippie sout
  200 g witsjokolade, gesmelt

Verhit oond tot 180 °C. Klits botter, 
strooisuiker en vanieljegeursel saam 
tot lig en romerig. Voeg eiers by en 
klits goed. Voeg res van bestand-
dele, behalwe sjokolade, by en meng 
tot sagte deeg. Sprinkel meel op 
werkvlak en rol deeg in lang worsies 
van so 1 cm dik uit. Sny worsies in 
stukke van 2 cm lank en pak op 
bakplate wat met bakpapier uitge-
voer en met kleefwerende kossproei 
gespuit is. Bak vir 10-12 minute of tot 
deeg begin verbruin. Laat afkoel. Plak 
koekies twee-twee aanmekaar met 
gesmelte sjokolade. Laat afkoel tot 
hard en plaas in ’n lugdigte houer. 

Lepelsteeltjies 
(bl. 39) Of jy verkies om hierdie 
koekie ’n wildebeesogie of 
lepelsteeltjie te noem, die 
kombinasie van soet konfyt en kaas 
is verslawend!
genoeg vir 40

  250 g (270 ml) botter
  280 g (500 ml) koekmeel
  2,5 ml sout
  2,5 ml bakpoeier
 650 ml gerasperde cheddarkaas
  250 ml appelkooskonfyt

Verhit oond tot 180 °C. Room botter 
in bak van elektriese menger tot 
lig en romerig. Voeg meel, sout en 
bakpoeier by en meng goed. Voeg 
kaas by en meng tot ’n stywe deeg. 
Rol die deeg in balletjies die grootte 
van jou keuse en plaas op ’n bakplaat 
wat met bakpapier uitgevoer is. 
Druk in elke koekie ’n gaatjie met die 
steel van ’n houtlepel, maar moenie 
die steel regdeur druk nie. Skep ’n 
mespuntjie konfyt in die gaatjie. Bak 
sowat 10-15 minute of tot opgepof 
en ligbruin. Laat afkoel en plaas in ’n 
lugdigte houer.
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Outydse soetkoekies 
(bl. 39) Die tradisionele resep kry 
’n knertsie soetwyn in. In kombinasie 
met die speserye is dit heerlik 
nostalgies.
genoeg vir 25-30

  250 g (445 ml) koekmeel 
  1 ml sout 
  5 ml fyn kaneel 
  2 ml fyn gemmer 
  1 ml fyn naeltjies 
  2 ml koeksoda 
  100 g (110 ml) botter 
  100 ml gemaalde amandels 
  150 g (190 ml) suiker 
  1 klein eier 
  25 ml soetwyn
  heel amandels 

Verhit oond tot 200 °C. Sif meel, 
sout, kaneel, gemmer, naeltjies en 
koeksoda saam. Vryf botter in. Voeg 
amandels en suiker by. Klits eier en 
wyn saam en voeg by meelmengsel. 
Maak aan tot ’n stywe deeg. Bedek 
met kleefplastiek en laat oornag of 
’n paar uur in die yskas staan. Rol 
deeg dun uit op ’n meelbestrooide 
werkvlak en sny koekies met ’n 
driehoek-koekiedrukker of een van jou 
keuse uit. Plaas koekies op bakplate 
wat met bakpapier uitgevoer en met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Druk ’n heel amandel bo-op elke 
koekie vas. Plaas in oond en bak vir 
8-10 minute. Haal uit en laat afkoel. 
Bêre in ’n lugdigte houer. Jy kan dit 
voorsit met ingelegde groenvye, 
druiwe en muskadel. 

Ouma Bettie se 
vlakoekies 
(bl. 40) Ek kan onthou hoe my ouma 
vir ons bakke en bakke vol van dié 
koekies gebak het toe ek nog ’n kind 
was. Dit was die toppunt van luuks 
as jy so ’n koekie in jou soet tee 
kon doop.
genoeg vir 30

  250 g (270 ml) sagte botter
  200 g (250 ml) strooisuiker
  5 ml vanieljegeursel
  2 eiers
  300 g (535 ml) koekmeel, plus 
ekstra vir uitrol
  60 g mielieblom
  100 g vlapoeier
  10 ml bakpoeier
  knippie sout
  200 g witsjokolade, gesmelt

Verhit oond tot 180 °C. Klits botter, 
strooisuiker en vanieljegeursel saam 
tot lig en romerig. Voeg eiers by en 
klits goed. Voeg res van bestand-
dele, behalwe sjokolade, by en meng 
tot sagte deeg. Sprinkel meel op 
werkvlak en rol deeg in lang worsies 
van so 1 cm dik uit. Sny worsies in 
stukke van 2 cm lank en pak op 
bakplate wat met bakpapier uitge-
voer en met kleefwerende kossproei 
gespuit is. Bak vir 10-12 minute of tot 
deeg begin verbruin. Laat afkoel. Plak 
koekies twee-twee aanmekaar met 
gesmelte sjokolade. Laat afkoel tot 
hard en plaas in ’n lugdigte houer. 

Lepelsteeltjies 
(bl. 39) Of jy verkies om hierdie 
koekie ’n wildebeesogie of 
lepelsteeltjie te noem, die 
kombinasie van soet konfyt en kaas 
is verslawend!
genoeg vir 40

  250 g (270 ml) botter
  280 g (500 ml) koekmeel
  2,5 ml sout
  2,5 ml bakpoeier
 650 ml gerasperde cheddarkaas
  250 ml appelkooskonfyt

Verhit oond tot 180 °C. Room botter 
in bak van elektriese menger tot 
lig en romerig. Voeg meel, sout en 
bakpoeier by en meng goed. Voeg 
kaas by en meng tot ’n stywe deeg. 
Rol die deeg in balletjies die grootte 
van jou keuse en plaas op ’n bakplaat 
wat met bakpapier uitgevoer is. 
Druk in elke koekie ’n gaatjie met die 
steel van ’n houtlepel, maar moenie 
die steel regdeur druk nie. Skep ’n 
mespuntjie konfyt in die gaatjie. Bak 
sowat 10-15 minute of tot opgepof 
en ligbruin. Laat afkoel en plaas in ’n 
lugdigte houer.
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Outydse soetkoekies 
(bl. 39) Die tradisionele resep kry 
’n knertsie soetwyn in. In kombinasie 
met die speserye is dit heerlik 
nostalgies.
genoeg vir 25-30

  250 g (445 ml) koekmeel 
  1 ml sout 
  5 ml fyn kaneel 
  2 ml fyn gemmer 
  1 ml fyn naeltjies 
  2 ml koeksoda 
  100 g (110 ml) botter 
  100 ml gemaalde amandels 
  150 g (190 ml) suiker 
  1 klein eier 
  25 ml soetwyn
  heel amandels 

Verhit oond tot 200 °C. Sif meel, 
sout, kaneel, gemmer, naeltjies en 
koeksoda saam. Vryf botter in. Voeg 
amandels en suiker by. Klits eier en 
wyn saam en voeg by meelmengsel. 
Maak aan tot ’n stywe deeg. Bedek 
met kleefplastiek en laat oornag of 
’n paar uur in die yskas staan. Rol 
deeg dun uit op ’n meelbestrooide 
werkvlak en sny koekies met ’n 
driehoek-koekiedrukker of een van jou 
keuse uit. Plaas koekies op bakplate 
wat met bakpapier uitgevoer en met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Druk ’n heel amandel bo-op elke 
koekie vas. Plaas in oond en bak vir 
8-10 minute. Haal uit en laat afkoel. 
Bêre in ’n lugdigte houer. Jy kan dit 
voorsit met ingelegde groenvye, 
druiwe en muskadel. 

Ouma Bettie se 
vlakoekies 
(bl. 40) Ek kan onthou hoe my ouma 
vir ons bakke en bakke vol van dié 
koekies gebak het toe ek nog ’n kind 
was. Dit was die toppunt van luuks 
as jy so ’n koekie in jou soet tee 
kon doop.
genoeg vir 30

  250 g (270 ml) sagte botter
  200 g (250 ml) strooisuiker
  5 ml vanieljegeursel
  2 eiers
  300 g (535 ml) koekmeel, plus 
ekstra vir uitrol
  60 g mielieblom
  100 g vlapoeier
  10 ml bakpoeier
  knippie sout
  200 g witsjokolade, gesmelt

Verhit oond tot 180 °C. Klits botter, 
strooisuiker en vanieljegeursel saam 
tot lig en romerig. Voeg eiers by en 
klits goed. Voeg res van bestand-
dele, behalwe sjokolade, by en meng 
tot sagte deeg. Sprinkel meel op 
werkvlak en rol deeg in lang worsies 
van so 1 cm dik uit. Sny worsies in 
stukke van 2 cm lank en pak op 
bakplate wat met bakpapier uitge-
voer en met kleefwerende kossproei 
gespuit is. Bak vir 10-12 minute of tot 
deeg begin verbruin. Laat afkoel. Plak 
koekies twee-twee aanmekaar met 
gesmelte sjokolade. Laat afkoel tot 
hard en plaas in ’n lugdigte houer. 

Lepelsteeltjies 
(bl. 39) Of jy verkies om hierdie 
koekie ’n wildebeesogie of 
lepelsteeltjie te noem, die 
kombinasie van soet konfyt en kaas 
is verslawend!
genoeg vir 40

  250 g (270 ml) botter
  280 g (500 ml) koekmeel
  2,5 ml sout
  2,5 ml bakpoeier
 650 ml gerasperde cheddarkaas
  250 ml appelkooskonfyt

Verhit oond tot 180 °C. Room botter 
in bak van elektriese menger tot 
lig en romerig. Voeg meel, sout en 
bakpoeier by en meng goed. Voeg 
kaas by en meng tot ’n stywe deeg. 
Rol die deeg in balletjies die grootte 
van jou keuse en plaas op ’n bakplaat 
wat met bakpapier uitgevoer is. 
Druk in elke koekie ’n gaatjie met die 
steel van ’n houtlepel, maar moenie 
die steel regdeur druk nie. Skep ’n 
mespuntjie konfyt in die gaatjie. Bak 
sowat 10-15 minute of tot opgepof 
en ligbruin. Laat afkoel en plaas in ’n 
lugdigte houer.
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TANYA VENTER DE LANGE van Pretoria  
vra vir lepelsteeltjies

KATHLEEN FOURIE PRINSLOO van Tsumeb, Namibië,  
vra vir hawermoutkoekies

NEVILLE-JOAN CHAMBERLAIN van Bellville  
vra vir gemmerkoekies

ZUZZETTE VISSER van Clanwilliam  
vra vir outydse soetkoekies

HAWERMOUT-SKERWE

LEPELSTEELTJIESOUTYDSE SOETKOEKIES

GEMMERKOEKIES

nou op ons bord
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TANYA VENTER DE LANGE van Pretoria  
vra vir lepelsteeltjies

KATHLEEN FOURIE PRINSLOO van Tsumeb, Namibië,  
vra vir hawermoutkoekies

NEVILLE-JOAN CHAMBERLAIN van Bellville  
vra vir gemmerkoekies

ZUZZETTE VISSER van Clanwilliam  
vra vir outydse soetkoekies

HAWERMOUT-SKERWE

LEPELSTEELTJIESOUTYDSE SOETKOEKIES

GEMMERKOEKIES
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LINDA DUITS van Groot-Brakrivier  
vra vir sjokoladesplinterkoekies

GRIET MEYER van Bronkhorstspruit  
vra vir jam-vierkante

LINDA VAN DER MERWE van Windhoek  
vra vir vlakoekies

ALMA RETIEF BADENHORST van Witbank  
vra vir hertzoggies 

OUMA BETTIE SE VLAKOEKIES

TRADISIONELE HERTZOGGIES HAWERMOUT-EN-
SJOKOLADEKOEKIES

INEZ SE KONFYTVIERKANTE

WEEK 1 3
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Inez se  
konfytvierkante 
(bl. 40) Dié resep kom van 
kosskrywer Errieda du Toit se ma, 
Inez. Sy het die vierkante vir my 
gemaak op my nuwe kookprogram, 
Dit proe soos huis (Via, kanaal 147).
genoeg vir 12-16

  2 eiers
  200 g (250 ml) suiker
  225 g (240 ml) botter by 
kamertemperatuur
  560 g (1 000 ml) koekmeel
  20 ml bakpoeier
  knippie sout
  5 ml vanieljegeursel
  410 g-blik konfyt (appelkoos-, 
framboos-, bloubessie- of 
pruimkonfyt)
  versiersuiker, vir oorsif 

Verhit oond tot 180 °C. Voer ’n oond-
pan van 35 x 25 cm met bakpapier 
uit en spuit goed met kleefwerende 
kossproei. Klits eiers, suiker en botter 
tot romerig. Voeg droë bestanddele 
en vanieljegeursel by en meng tot ’n 
stywe deeg. Verdeel deeg in twee en 
plaas helfte in die yskas vir 30 minute 
en druk die ander helfte eweredig op 
die boom van die voorbereide pan 
vas. Prik deeg ’n paar keer met ’n vurk. 
Smeer konfyt in ’n dun, egalige laag 
oor die deeg. Rasper res van deeg oor 
konfytlaag en versprei eweredig. Bak 
vir 30 minute of tot ligbruin. Sny in 
blokkies terwyl dit nog warm is en laat 
afkoel in die pan. Sif versiersuiker oor 
en plaas in ’n lugdigte houer. 

Hawermout-en-
sjokoladekoekies
(bl. 40) Ek het dié resep by die 
bekende Knysna-bakkery île de païn 
leer maak. Gebruik goeie sjokolade 
met ’n hoë kakao-inhoud.
genoeg vir 20

  220 g (240 ml) botter 
  260 g (325 ml) bruinsuiker 
  2 eiers 
  340 g (950 ml) hawermout 
  220 g (380 ml) koekmeel 
  200 g donkersjokolade, in growwe 
splinters gekap 
  5 ml sout 

Verhit oond tot 160 °C. Klits botter en 
bruinsuiker tot lig en romerig. Breek 
eiers een vir een by en meng elke 
keer goed. Vou res van bestanddele 
om die beurt by en meng. Voer twee 
bakplate met bakpapier uit en spuit 
goed met kleefwerende kossproei. 
Skep met ’n roomyslepel balle vol 
van die deeg ver genoeg uit mekaar 
om met jou palm tot 1 cm dik plat 
te druk. Bak vir 20-25 minute of tot 
goudbruin en gaar. Laat afkoel en 
geniet saam met ’n glas yskoue melk, 
of bêre in ’n lugdigte houer.                  

Tradisionele 
hertzoggies 
(bl. 40) Dit sal altyd ’n sagte plek in 
my hart hê: hertzoggies en tee!
genoeg vir 24

KORS
  125 g (135 ml) botter, in blokkies 
gesny
  280 g (500 ml) bruismeel, plus 
ekstra vir uitrol
  60 ml strooisuiker
  knippie sout
  3 eiergele, geklits
  melk indien nodig

VULSEL
  3 eierwitte
  145 g (180 ml) strooisuiker
  80 g (250 ml) fyn klapper
  410 g-blik fyn appelkooskonfyt

Verhit oond tot 180 °C. Spuit 
die holtes van twee hertzoggie- 
of kolwyntjiepanne goed met 
kleefwerende kossproei. Vryf die 
botter in die bruismeel tot dit ’n 
fyn tekstuur kry. Voeg strooisuiker 
en sout by. Voeg genoeg van die 
geklitste eiergeel by om ’n stywe 
deeg te vorm, maar moenie die deeg 
knie nie – meng dit net genoeg tot 
alles bymekaarkom. Voeg ’n klein 
bietjie melk by indien nodig. Laat 
rus die deeg vir 10 minute. Strooi 
ekstra meel op werkvlak en rol die 
deeg tot sowat 3 mm dik uit. Sny 
sirkels so groot soos die holtes van 
die panne en voer holtes uit met die 
deegsirkels. 

VULSEL Klits die eierwitte tot sagte 
punte vorm en voeg strooisuiker 
geleidelik by terwyl jy aanhou klits 
tot ’n blink, stywe voorkoms. Vou 
die klapper in. Skep lepels vol konfyt 
in die deegdoppies, gevolg deur 
klapper-meringue. Bak tot goudbruin 
en laat afkoel. 
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Inez se  
konfytvierkante 
(bl. 40) Dié resep kom van 
kosskrywer Errieda du Toit se ma, 
Inez. Sy het die vierkante vir my 
gemaak op my nuwe kookprogram, 
Dit proe soos huis (Via, kanaal 147).
genoeg vir 12-16

  2 eiers
  200 g (250 ml) suiker
  225 g (240 ml) botter by 
kamertemperatuur
  560 g (1 000 ml) koekmeel
  20 ml bakpoeier
  knippie sout
  5 ml vanieljegeursel
  410 g-blik konfyt (appelkoos-, 
framboos-, bloubessie- of 
pruimkonfyt)
  versiersuiker, vir oorsif 

Verhit oond tot 180 °C. Voer ’n oond-
pan van 35 x 25 cm met bakpapier 
uit en spuit goed met kleefwerende 
kossproei. Klits eiers, suiker en botter 
tot romerig. Voeg droë bestanddele 
en vanieljegeursel by en meng tot ’n 
stywe deeg. Verdeel deeg in twee en 
plaas helfte in die yskas vir 30 minute 
en druk die ander helfte eweredig op 
die boom van die voorbereide pan 
vas. Prik deeg ’n paar keer met ’n vurk. 
Smeer konfyt in ’n dun, egalige laag 
oor die deeg. Rasper res van deeg oor 
konfytlaag en versprei eweredig. Bak 
vir 30 minute of tot ligbruin. Sny in 
blokkies terwyl dit nog warm is en laat 
afkoel in die pan. Sif versiersuiker oor 
en plaas in ’n lugdigte houer. 

Hawermout-en-
sjokoladekoekies
(bl. 40) Ek het dié resep by die 
bekende Knysna-bakkery île de païn 
leer maak. Gebruik goeie sjokolade 
met ’n hoë kakao-inhoud.
genoeg vir 20

  220 g (240 ml) botter 
  260 g (325 ml) bruinsuiker 
  2 eiers 
  340 g (950 ml) hawermout 
  220 g (380 ml) koekmeel 
  200 g donkersjokolade, in growwe 
splinters gekap 
  5 ml sout 

Verhit oond tot 160 °C. Klits botter en 
bruinsuiker tot lig en romerig. Breek 
eiers een vir een by en meng elke 
keer goed. Vou res van bestanddele 
om die beurt by en meng. Voer twee 
bakplate met bakpapier uit en spuit 
goed met kleefwerende kossproei. 
Skep met ’n roomyslepel balle vol 
van die deeg ver genoeg uit mekaar 
om met jou palm tot 1 cm dik plat 
te druk. Bak vir 20-25 minute of tot 
goudbruin en gaar. Laat afkoel en 
geniet saam met ’n glas yskoue melk, 
of bêre in ’n lugdigte houer.                  

Tradisionele 
hertzoggies 
(bl. 40) Dit sal altyd ’n sagte plek in 
my hart hê: hertzoggies en tee!
genoeg vir 24

KORS
  125 g (135 ml) botter, in blokkies 
gesny
  280 g (500 ml) bruismeel, plus 
ekstra vir uitrol
  60 ml strooisuiker
  knippie sout
  3 eiergele, geklits
  melk indien nodig

VULSEL
  3 eierwitte
  145 g (180 ml) strooisuiker
  80 g (250 ml) fyn klapper
  410 g-blik fyn appelkooskonfyt

Verhit oond tot 180 °C. Spuit 
die holtes van twee hertzoggie- 
of kolwyntjiepanne goed met 
kleefwerende kossproei. Vryf die 
botter in die bruismeel tot dit ’n 
fyn tekstuur kry. Voeg strooisuiker 
en sout by. Voeg genoeg van die 
geklitste eiergeel by om ’n stywe 
deeg te vorm, maar moenie die deeg 
knie nie – meng dit net genoeg tot 
alles bymekaarkom. Voeg ’n klein 
bietjie melk by indien nodig. Laat 
rus die deeg vir 10 minute. Strooi 
ekstra meel op werkvlak en rol die 
deeg tot sowat 3 mm dik uit. Sny 
sirkels so groot soos die holtes van 
die panne en voer holtes uit met die 
deegsirkels. 

VULSEL Klits die eierwitte tot sagte 
punte vorm en voeg strooisuiker 
geleidelik by terwyl jy aanhou klits 
tot ’n blink, stywe voorkoms. Vou 
die klapper in. Skep lepels vol konfyt 
in die deegdoppies, gevolg deur 
klapper-meringue. Bak tot goudbruin 
en laat afkoel. 
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Inez se  
konfytvierkante 
(bl. 40) Dié resep kom van 
kosskrywer Errieda du Toit se ma, 
Inez. Sy het die vierkante vir my 
gemaak op my nuwe kookprogram, 
Dit proe soos huis (Via, kanaal 147).
genoeg vir 12-16

  2 eiers
  200 g (250 ml) suiker
  225 g (240 ml) botter by 
kamertemperatuur
  560 g (1 000 ml) koekmeel
  20 ml bakpoeier
  knippie sout
  5 ml vanieljegeursel
  410 g-blik konfyt (appelkoos-, 
framboos-, bloubessie- of 
pruimkonfyt)
  versiersuiker, vir oorsif 

Verhit oond tot 180 °C. Voer ’n oond-
pan van 35 x 25 cm met bakpapier 
uit en spuit goed met kleefwerende 
kossproei. Klits eiers, suiker en botter 
tot romerig. Voeg droë bestanddele 
en vanieljegeursel by en meng tot ’n 
stywe deeg. Verdeel deeg in twee en 
plaas helfte in die yskas vir 30 minute 
en druk die ander helfte eweredig op 
die boom van die voorbereide pan 
vas. Prik deeg ’n paar keer met ’n vurk. 
Smeer konfyt in ’n dun, egalige laag 
oor die deeg. Rasper res van deeg oor 
konfytlaag en versprei eweredig. Bak 
vir 30 minute of tot ligbruin. Sny in 
blokkies terwyl dit nog warm is en laat 
afkoel in die pan. Sif versiersuiker oor 
en plaas in ’n lugdigte houer. 

Hawermout-en-
sjokoladekoekies
(bl. 40) Ek het dié resep by die 
bekende Knysna-bakkery île de païn 
leer maak. Gebruik goeie sjokolade 
met ’n hoë kakao-inhoud.
genoeg vir 20

  220 g (240 ml) botter 
  260 g (325 ml) bruinsuiker 
  2 eiers 
  340 g (950 ml) hawermout 
  220 g (380 ml) koekmeel 
  200 g donkersjokolade, in growwe 
splinters gekap 
  5 ml sout 

Verhit oond tot 160 °C. Klits botter en 
bruinsuiker tot lig en romerig. Breek 
eiers een vir een by en meng elke 
keer goed. Vou res van bestanddele 
om die beurt by en meng. Voer twee 
bakplate met bakpapier uit en spuit 
goed met kleefwerende kossproei. 
Skep met ’n roomyslepel balle vol 
van die deeg ver genoeg uit mekaar 
om met jou palm tot 1 cm dik plat 
te druk. Bak vir 20-25 minute of tot 
goudbruin en gaar. Laat afkoel en 
geniet saam met ’n glas yskoue melk, 
of bêre in ’n lugdigte houer.                  

Tradisionele 
hertzoggies 
(bl. 40) Dit sal altyd ’n sagte plek in 
my hart hê: hertzoggies en tee!
genoeg vir 24

KORS
  125 g (135 ml) botter, in blokkies 
gesny
  280 g (500 ml) bruismeel, plus 
ekstra vir uitrol
  60 ml strooisuiker
  knippie sout
  3 eiergele, geklits
  melk indien nodig

VULSEL
  3 eierwitte
  145 g (180 ml) strooisuiker
  80 g (250 ml) fyn klapper
  410 g-blik fyn appelkooskonfyt

Verhit oond tot 180 °C. Spuit 
die holtes van twee hertzoggie- 
of kolwyntjiepanne goed met 
kleefwerende kossproei. Vryf die 
botter in die bruismeel tot dit ’n 
fyn tekstuur kry. Voeg strooisuiker 
en sout by. Voeg genoeg van die 
geklitste eiergeel by om ’n stywe 
deeg te vorm, maar moenie die deeg 
knie nie – meng dit net genoeg tot 
alles bymekaarkom. Voeg ’n klein 
bietjie melk by indien nodig. Laat 
rus die deeg vir 10 minute. Strooi 
ekstra meel op werkvlak en rol die 
deeg tot sowat 3 mm dik uit. Sny 
sirkels so groot soos die holtes van 
die panne en voer holtes uit met die 
deegsirkels. 

VULSEL Klits die eierwitte tot sagte 
punte vorm en voeg strooisuiker 
geleidelik by terwyl jy aanhou klits 
tot ’n blink, stywe voorkoms. Vou 
die klapper in. Skep lepels vol konfyt 
in die deegdoppies, gevolg deur 
klapper-meringue. Bak tot goudbruin 
en laat afkoel. 
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Inez se  
konfytvierkante 
(bl. 40) Dié resep kom van 
kosskrywer Errieda du Toit se ma, 
Inez. Sy het die vierkante vir my 
gemaak op my nuwe kookprogram, 
Dit proe soos huis (Via, kanaal 147).
genoeg vir 12-16

  2 eiers
  200 g (250 ml) suiker
  225 g (240 ml) botter by 
kamertemperatuur
  560 g (1 000 ml) koekmeel
  20 ml bakpoeier
  knippie sout
  5 ml vanieljegeursel
  410 g-blik konfyt (appelkoos-, 
framboos-, bloubessie- of 
pruimkonfyt)
  versiersuiker, vir oorsif 

Verhit oond tot 180 °C. Voer ’n oond-
pan van 35 x 25 cm met bakpapier 
uit en spuit goed met kleefwerende 
kossproei. Klits eiers, suiker en botter 
tot romerig. Voeg droë bestanddele 
en vanieljegeursel by en meng tot ’n 
stywe deeg. Verdeel deeg in twee en 
plaas helfte in die yskas vir 30 minute 
en druk die ander helfte eweredig op 
die boom van die voorbereide pan 
vas. Prik deeg ’n paar keer met ’n vurk. 
Smeer konfyt in ’n dun, egalige laag 
oor die deeg. Rasper res van deeg oor 
konfytlaag en versprei eweredig. Bak 
vir 30 minute of tot ligbruin. Sny in 
blokkies terwyl dit nog warm is en laat 
afkoel in die pan. Sif versiersuiker oor 
en plaas in ’n lugdigte houer. 

Hawermout-en-
sjokoladekoekies
(bl. 40) Ek het dié resep by die 
bekende Knysna-bakkery île de païn 
leer maak. Gebruik goeie sjokolade 
met ’n hoë kakao-inhoud.
genoeg vir 20

  220 g (240 ml) botter 
  260 g (325 ml) bruinsuiker 
  2 eiers 
  340 g (950 ml) hawermout 
  220 g (380 ml) koekmeel 
  200 g donkersjokolade, in growwe 
splinters gekap 
  5 ml sout 

Verhit oond tot 160 °C. Klits botter en 
bruinsuiker tot lig en romerig. Breek 
eiers een vir een by en meng elke 
keer goed. Vou res van bestanddele 
om die beurt by en meng. Voer twee 
bakplate met bakpapier uit en spuit 
goed met kleefwerende kossproei. 
Skep met ’n roomyslepel balle vol 
van die deeg ver genoeg uit mekaar 
om met jou palm tot 1 cm dik plat 
te druk. Bak vir 20-25 minute of tot 
goudbruin en gaar. Laat afkoel en 
geniet saam met ’n glas yskoue melk, 
of bêre in ’n lugdigte houer.                  

Tradisionele 
hertzoggies 
(bl. 40) Dit sal altyd ’n sagte plek in 
my hart hê: hertzoggies en tee!
genoeg vir 24

KORS
  125 g (135 ml) botter, in blokkies 
gesny
  280 g (500 ml) bruismeel, plus 
ekstra vir uitrol
  60 ml strooisuiker
  knippie sout
  3 eiergele, geklits
  melk indien nodig

VULSEL
  3 eierwitte
  145 g (180 ml) strooisuiker
  80 g (250 ml) fyn klapper
  410 g-blik fyn appelkooskonfyt

Verhit oond tot 180 °C. Spuit 
die holtes van twee hertzoggie- 
of kolwyntjiepanne goed met 
kleefwerende kossproei. Vryf die 
botter in die bruismeel tot dit ’n 
fyn tekstuur kry. Voeg strooisuiker 
en sout by. Voeg genoeg van die 
geklitste eiergeel by om ’n stywe 
deeg te vorm, maar moenie die deeg 
knie nie – meng dit net genoeg tot 
alles bymekaarkom. Voeg ’n klein 
bietjie melk by indien nodig. Laat 
rus die deeg vir 10 minute. Strooi 
ekstra meel op werkvlak en rol die 
deeg tot sowat 3 mm dik uit. Sny 
sirkels so groot soos die holtes van 
die panne en voer holtes uit met die 
deegsirkels. 

VULSEL Klits die eierwitte tot sagte 
punte vorm en voeg strooisuiker 
geleidelik by terwyl jy aanhou klits 
tot ’n blink, stywe voorkoms. Vou 
die klapper in. Skep lepels vol konfyt 
in die deegdoppies, gevolg deur 
klapper-meringue. Bak tot goudbruin 
en laat afkoel. 
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Inez se  
konfytvierkante 
(bl. 40) Dié resep kom van 
kosskrywer Errieda du Toit se ma, 
Inez. Sy het die vierkante vir my 
gemaak op my nuwe kookprogram, 
Dit proe soos huis (Via, kanaal 147).
genoeg vir 12-16

  2 eiers
  200 g (250 ml) suiker
  225 g (240 ml) botter by 
kamertemperatuur
  560 g (1 000 ml) koekmeel
  20 ml bakpoeier
  knippie sout
  5 ml vanieljegeursel
  410 g-blik konfyt (appelkoos-, 
framboos-, bloubessie- of 
pruimkonfyt)
  versiersuiker, vir oorsif 

Verhit oond tot 180 °C. Voer ’n oond-
pan van 35 x 25 cm met bakpapier 
uit en spuit goed met kleefwerende 
kossproei. Klits eiers, suiker en botter 
tot romerig. Voeg droë bestanddele 
en vanieljegeursel by en meng tot ’n 
stywe deeg. Verdeel deeg in twee en 
plaas helfte in die yskas vir 30 minute 
en druk die ander helfte eweredig op 
die boom van die voorbereide pan 
vas. Prik deeg ’n paar keer met ’n vurk. 
Smeer konfyt in ’n dun, egalige laag 
oor die deeg. Rasper res van deeg oor 
konfytlaag en versprei eweredig. Bak 
vir 30 minute of tot ligbruin. Sny in 
blokkies terwyl dit nog warm is en laat 
afkoel in die pan. Sif versiersuiker oor 
en plaas in ’n lugdigte houer. 

Hawermout-en-
sjokoladekoekies
(bl. 40) Ek het dié resep by die 
bekende Knysna-bakkery île de païn 
leer maak. Gebruik goeie sjokolade 
met ’n hoë kakao-inhoud.
genoeg vir 20

  220 g (240 ml) botter 
  260 g (325 ml) bruinsuiker 
  2 eiers 
  340 g (950 ml) hawermout 
  220 g (380 ml) koekmeel 
  200 g donkersjokolade, in growwe 
splinters gekap 
  5 ml sout 

Verhit oond tot 160 °C. Klits botter en 
bruinsuiker tot lig en romerig. Breek 
eiers een vir een by en meng elke 
keer goed. Vou res van bestanddele 
om die beurt by en meng. Voer twee 
bakplate met bakpapier uit en spuit 
goed met kleefwerende kossproei. 
Skep met ’n roomyslepel balle vol 
van die deeg ver genoeg uit mekaar 
om met jou palm tot 1 cm dik plat 
te druk. Bak vir 20-25 minute of tot 
goudbruin en gaar. Laat afkoel en 
geniet saam met ’n glas yskoue melk, 
of bêre in ’n lugdigte houer.                  

Tradisionele 
hertzoggies 
(bl. 40) Dit sal altyd ’n sagte plek in 
my hart hê: hertzoggies en tee!
genoeg vir 24

KORS
  125 g (135 ml) botter, in blokkies 
gesny
  280 g (500 ml) bruismeel, plus 
ekstra vir uitrol
  60 ml strooisuiker
  knippie sout
  3 eiergele, geklits
  melk indien nodig

VULSEL
  3 eierwitte
  145 g (180 ml) strooisuiker
  80 g (250 ml) fyn klapper
  410 g-blik fyn appelkooskonfyt

Verhit oond tot 180 °C. Spuit 
die holtes van twee hertzoggie- 
of kolwyntjiepanne goed met 
kleefwerende kossproei. Vryf die 
botter in die bruismeel tot dit ’n 
fyn tekstuur kry. Voeg strooisuiker 
en sout by. Voeg genoeg van die 
geklitste eiergeel by om ’n stywe 
deeg te vorm, maar moenie die deeg 
knie nie – meng dit net genoeg tot 
alles bymekaarkom. Voeg ’n klein 
bietjie melk by indien nodig. Laat 
rus die deeg vir 10 minute. Strooi 
ekstra meel op werkvlak en rol die 
deeg tot sowat 3 mm dik uit. Sny 
sirkels so groot soos die holtes van 
die panne en voer holtes uit met die 
deegsirkels. 

VULSEL Klits die eierwitte tot sagte 
punte vorm en voeg strooisuiker 
geleidelik by terwyl jy aanhou klits 
tot ’n blink, stywe voorkoms. Vou 
die klapper in. Skep lepels vol konfyt 
in die deegdoppies, gevolg deur 
klapper-meringue. Bak tot goudbruin 
en laat afkoel. 
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LINDA DUITS van Groot-Brakrivier  
vra vir sjokoladesplinterkoekies

GRIET MEYER van Bronkhorstspruit  
vra vir jam-vierkante

LINDA VAN DER MERWE van Windhoek  
vra vir vlakoekies

ALMA RETIEF BADENHORST van Witbank  
vra vir hertzoggies 

OUMA BETTIE SE VLAKOEKIES

TRADISIONELE HERTZOGGIES HAWERMOUT-EN-
SJOKOLADEKOEKIES

INEZ SE KONFYTVIERKANTE
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Ko�ekoekies 
(bl. 38) Tradisioneel word die 
koekies aanmekaar geplak met 
’n vulsel van suiker en ko�e. Ek 
vervang dit met gesmelte sjokolade, 
wat minder moeite is.
genoeg vir 50-60

  500 g (540 ml) botter
  200 g (250 ml) suiker
  5 ml vanieljegeursel
  350 g (250 ml) gouestroop
  2 eiers 
  5 ml koeksoda
  5 ml sout
  30 ml ko�egeursel
  1 kg koekmeel
  100 g donkersjokolade, gesmelt

Klits botter, suiker, vanieljegeursel en 
gouestroop saam tot lig en donsig. 
Terwyl jy klits, voeg eiers een vir een 
by en klits goed ná elke byvoeging. 
Los koeksoda en sout in ko�egeursel 
op en voeg by bottermengsel. Meng 
goed. Sif meel by en meng goed tot 
’n sagte koekiedeeg vorm. Maak bak 
toe met kleefplastiek en laat rus vir 
20 minute by kamertemperatuur. 
Verhit oond tot 180 °C. Rol deeg 
deur ’n langwerpige plaatjie vooraan 
’n vleismeul as jy een het, of rol met 
’n koekroller op ’n meelbestrooide 
werkvlak uit. Sny in sirkels of lang, 
dun repies (of nes jy verkies) en 
pak op bakplate wat goed met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Bak vir 10-12 minute of tot ligbruin. 
Laat afkoel. Plak koekies twee-twee 
aanmekaar met gesmelte sjokolade. 

Hawermout-skerwe 
(bl. 39) Dit proe dieselfde en ruik 
dieselfde, net die voorkoms verskil 
van die een wat jy ken.
genoeg vir 25-30

  120 g (215 ml) koekmeel
  180 g (500 ml) hawermout
  80 g fyn klapper
  200 g (250 ml) strooisuiker
  3 ml sout
  5 ml koeksoda
  130 g (140 ml) botter
  30 ml gouestroop
  3 eiers, geklits
  25 ml melk

Verhit oond tot 180 °C. Meng meel, 
hawermout, klapper en strooisuiker 
in ’n groot mengbak. Voeg sout en 
koeksoda by en meng deur. Smelt 
botter en gouestroop saam oor 
matige hitte en laat e�ens afkoel. 
Voeg eiers en melk by en klits 
goed. Voeg by droë bestanddele en 
meng tot ’n sagte deeg vorm. Voer 
oondpan van sowat 20 x 30 cm met 
bakpapier uit. Plaas deeg in pan en 
druk gelyk tot hele pan vol is. Bak 
vir 15-20 minute of tot dit begin 
verbruin. Laat e�ens afkoel. Keer uit 
en sny in vorms van jou keuse. Ons 
het dit in groot skerwe gesny. Plaas 
gesnyde stukke terug op bakplaat 
en bak nog 5-8 minute of tot mooi 
goudbruin. Laat afkoel en sit voor.    > 

Gemmerkoekies 
(bl. 39) My ma, Susan, se gemmer-
koekies smaak die heel beste!
genoeg vir 40-50

  90 g (100 ml) botter
  50 ml gouestroop
  200 g (250 ml) bruinsuiker
  1 eier, geklits
  7,5 ml koeksoda
  15 ml melk
  280 g (500 ml) koekmeel
  7,5 ml kremetart
  7,5 ml fyn gemmer
  2,5 ml fyn naeltjies
  5 ml sout

Verhit oond tot 190 °C. Smelt botter 
en gouestroop saam, keer uit in ’n 
groot mengbak en voeg bruinsuiker 
en eier by. Voeg koeksoda by melk, 
roer tot opgelos en voeg by botter-
mengsel. Voeg meel, kremetart, 
gemmer, naeltjies en sout by en 
meng baie liggies tot ’n sagte deeg. 
Moenie die mengsel oorwerk nie, 
anders gaan die koekies taai raak en 
hul bros kraaktekstuur verloor. Rol 
deeg in balletjies die grootte van 
jou keuse. Pak op bakplaat wat met 
kleefwerende kossproei gespuit is en 
druk e�ens plat. Bak 6-7 minute of 
tot bros buite, maar nog sag in die 
middel as jy liggies daarop druk. Laat 
afkoel en sit voor met louwarm melk. 
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SARIE.com   Lente 2019   SARIE KOS   |   41

Ko�ekoekies 
(bl. 38) Tradisioneel word die 
koekies aanmekaar geplak met 
’n vulsel van suiker en ko�e. Ek 
vervang dit met gesmelte sjokolade, 
wat minder moeite is.
genoeg vir 50-60

  500 g (540 ml) botter
  200 g (250 ml) suiker
  5 ml vanieljegeursel
  350 g (250 ml) gouestroop
  2 eiers 
  5 ml koeksoda
  5 ml sout
  30 ml ko�egeursel
  1 kg koekmeel
  100 g donkersjokolade, gesmelt

Klits botter, suiker, vanieljegeursel en 
gouestroop saam tot lig en donsig. 
Terwyl jy klits, voeg eiers een vir een 
by en klits goed ná elke byvoeging. 
Los koeksoda en sout in ko�egeursel 
op en voeg by bottermengsel. Meng 
goed. Sif meel by en meng goed tot 
’n sagte koekiedeeg vorm. Maak bak 
toe met kleefplastiek en laat rus vir 
20 minute by kamertemperatuur. 
Verhit oond tot 180 °C. Rol deeg 
deur ’n langwerpige plaatjie vooraan 
’n vleismeul as jy een het, of rol met 
’n koekroller op ’n meelbestrooide 
werkvlak uit. Sny in sirkels of lang, 
dun repies (of nes jy verkies) en 
pak op bakplate wat goed met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Bak vir 10-12 minute of tot ligbruin. 
Laat afkoel. Plak koekies twee-twee 
aanmekaar met gesmelte sjokolade. 

Hawermout-skerwe 
(bl. 39) Dit proe dieselfde en ruik 
dieselfde, net die voorkoms verskil 
van die een wat jy ken.
genoeg vir 25-30

  120 g (215 ml) koekmeel
  180 g (500 ml) hawermout
  80 g fyn klapper
  200 g (250 ml) strooisuiker
  3 ml sout
  5 ml koeksoda
  130 g (140 ml) botter
  30 ml gouestroop
  3 eiers, geklits
  25 ml melk

Verhit oond tot 180 °C. Meng meel, 
hawermout, klapper en strooisuiker 
in ’n groot mengbak. Voeg sout en 
koeksoda by en meng deur. Smelt 
botter en gouestroop saam oor 
matige hitte en laat e�ens afkoel. 
Voeg eiers en melk by en klits 
goed. Voeg by droë bestanddele en 
meng tot ’n sagte deeg vorm. Voer 
oondpan van sowat 20 x 30 cm met 
bakpapier uit. Plaas deeg in pan en 
druk gelyk tot hele pan vol is. Bak 
vir 15-20 minute of tot dit begin 
verbruin. Laat e�ens afkoel. Keer uit 
en sny in vorms van jou keuse. Ons 
het dit in groot skerwe gesny. Plaas 
gesnyde stukke terug op bakplaat 
en bak nog 5-8 minute of tot mooi 
goudbruin. Laat afkoel en sit voor.    > 

Gemmerkoekies 
(bl. 39) My ma, Susan, se gemmer-
koekies smaak die heel beste!
genoeg vir 40-50

  90 g (100 ml) botter
  50 ml gouestroop
  200 g (250 ml) bruinsuiker
  1 eier, geklits
  7,5 ml koeksoda
  15 ml melk
  280 g (500 ml) koekmeel
  7,5 ml kremetart
  7,5 ml fyn gemmer
  2,5 ml fyn naeltjies
  5 ml sout

Verhit oond tot 190 °C. Smelt botter 
en gouestroop saam, keer uit in ’n 
groot mengbak en voeg bruinsuiker 
en eier by. Voeg koeksoda by melk, 
roer tot opgelos en voeg by botter-
mengsel. Voeg meel, kremetart, 
gemmer, naeltjies en sout by en 
meng baie liggies tot ’n sagte deeg. 
Moenie die mengsel oorwerk nie, 
anders gaan die koekies taai raak en 
hul bros kraaktekstuur verloor. Rol 
deeg in balletjies die grootte van 
jou keuse. Pak op bakplaat wat met 
kleefwerende kossproei gespuit is en 
druk e�ens plat. Bak 6-7 minute of 
tot bros buite, maar nog sag in die 
middel as jy liggies daarop druk. Laat 
afkoel en sit voor met louwarm melk. 
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Ko�ekoekies 
(bl. 38) Tradisioneel word die 
koekies aanmekaar geplak met 
’n vulsel van suiker en ko�e. Ek 
vervang dit met gesmelte sjokolade, 
wat minder moeite is.
genoeg vir 50-60

  500 g (540 ml) botter
  200 g (250 ml) suiker
  5 ml vanieljegeursel
  350 g (250 ml) gouestroop
  2 eiers 
  5 ml koeksoda
  5 ml sout
  30 ml ko�egeursel
  1 kg koekmeel
  100 g donkersjokolade, gesmelt

Klits botter, suiker, vanieljegeursel en 
gouestroop saam tot lig en donsig. 
Terwyl jy klits, voeg eiers een vir een 
by en klits goed ná elke byvoeging. 
Los koeksoda en sout in ko�egeursel 
op en voeg by bottermengsel. Meng 
goed. Sif meel by en meng goed tot 
’n sagte koekiedeeg vorm. Maak bak 
toe met kleefplastiek en laat rus vir 
20 minute by kamertemperatuur. 
Verhit oond tot 180 °C. Rol deeg 
deur ’n langwerpige plaatjie vooraan 
’n vleismeul as jy een het, of rol met 
’n koekroller op ’n meelbestrooide 
werkvlak uit. Sny in sirkels of lang, 
dun repies (of nes jy verkies) en 
pak op bakplate wat goed met 
kleefwerende kossproei gespuit is. 
Bak vir 10-12 minute of tot ligbruin. 
Laat afkoel. Plak koekies twee-twee 
aanmekaar met gesmelte sjokolade. 

Hawermout-skerwe 
(bl. 39) Dit proe dieselfde en ruik 
dieselfde, net die voorkoms verskil 
van die een wat jy ken.
genoeg vir 25-30

  120 g (215 ml) koekmeel
  180 g (500 ml) hawermout
  80 g fyn klapper
  200 g (250 ml) strooisuiker
  3 ml sout
  5 ml koeksoda
  130 g (140 ml) botter
  30 ml gouestroop
  3 eiers, geklits
  25 ml melk

Verhit oond tot 180 °C. Meng meel, 
hawermout, klapper en strooisuiker 
in ’n groot mengbak. Voeg sout en 
koeksoda by en meng deur. Smelt 
botter en gouestroop saam oor 
matige hitte en laat e�ens afkoel. 
Voeg eiers en melk by en klits 
goed. Voeg by droë bestanddele en 
meng tot ’n sagte deeg vorm. Voer 
oondpan van sowat 20 x 30 cm met 
bakpapier uit. Plaas deeg in pan en 
druk gelyk tot hele pan vol is. Bak 
vir 15-20 minute of tot dit begin 
verbruin. Laat e�ens afkoel. Keer uit 
en sny in vorms van jou keuse. Ons 
het dit in groot skerwe gesny. Plaas 
gesnyde stukke terug op bakplaat 
en bak nog 5-8 minute of tot mooi 
goudbruin. Laat afkoel en sit voor.    > 

Gemmerkoekies 
(bl. 39) My ma, Susan, se gemmer-
koekies smaak die heel beste!
genoeg vir 40-50

  90 g (100 ml) botter
  50 ml gouestroop
  200 g (250 ml) bruinsuiker
  1 eier, geklits
  7,5 ml koeksoda
  15 ml melk
  280 g (500 ml) koekmeel
  7,5 ml kremetart
  7,5 ml fyn gemmer
  2,5 ml fyn naeltjies
  5 ml sout

Verhit oond tot 190 °C. Smelt botter 
en gouestroop saam, keer uit in ’n 
groot mengbak en voeg bruinsuiker 
en eier by. Voeg koeksoda by melk, 
roer tot opgelos en voeg by botter-
mengsel. Voeg meel, kremetart, 
gemmer, naeltjies en sout by en 
meng baie liggies tot ’n sagte deeg. 
Moenie die mengsel oorwerk nie, 
anders gaan die koekies taai raak en 
hul bros kraaktekstuur verloor. Rol 
deeg in balletjies die grootte van 
jou keuse. Pak op bakplaat wat met 
kleefwerende kossproei gespuit is en 
druk e�ens plat. Bak 6-7 minute of 
tot bros buite, maar nog sag in die 
middel as jy liggies daarop druk. Laat 
afkoel en sit voor met louwarm melk. 
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'n Gebruik

Manstem
Vry Groep

van drie
Weg-
kruip Modegek Spaanse

mevrou
SA aktrise

(7,6)

Groot
gat

Suurmelk Area
Bok met
sierlike
horings

Hewig In die pad
steek

Nobelium
(simbool)

Moslem-
hoed Sakelys

Durende Geskil
besleg

Het
sloffend
geloop

XI Spinne-
rak

Werkende
middels

Betaal-
middel

Songod

In aller
. . .

Oppas

Langnek-
voël

Vat so

Ek en
. . .

Alom

Klaar Bak brood
daarvan

Mikpunt

Kraanvoël

Padda
Graspolle

Barbaars

Adverteer

Dit en . . .
Vasbind

Vuurherd Skimmel-
siekte

'n Taal

Soen

Ingelig
wees

Agteruit

Sak

Ter wille
van gerief

'n Sitrus-
vrug

Voorkom

Huwelik

Intekenaar
(vr.)

Het mak
gemaak

Telegra-
fiese oor-
plasing
(afk.)

Kul

'n Dag-
blad

Voet by
. . . hou

Kere Berispe

Kringe in
'n . . .

(roman-
titel)

Giftige
slang

Bietjie

Vakbond

Voor-
malige
Mej. SA

(6,7)

. . . en
pootjies

Onder die
skoen

100 jaar

Hand-
vatsels

Na binne

'n Gedig

Reeks
grootse
dade

Outeurs-
reg

Op watter
manier?

Riks-
daalder
(afk.)

500 (Rom.
syfers)

Tydperke
van 24 uur

Enso-
voorts
(afk.)

Inwoner
van

Kopen-
hagen, bv.

Stange
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Stand-
vastigheid

In geheel
(Fr.) (2,4)

Breistof

Kiekie-
toestel

Kopbeen

Adellikes
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(simbool)
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In die
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Plof-
toestel
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Dut
Bejaard
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Niobium
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Rusie
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seer Behoeftes Tenger Eskimo-

hut
Ten . . .
koste

Prinses
van

Monaco

Dis seer!

Hoes

Nie boe of
. . . sê

Daarom

'n Boom

. . .
Alleman

Probeer
vind

. . . dese

Fooie

Iridium
(simbool)

Talm Foon
maak so

Stadium Oordrewe

 17  Oplossing op bl. 82

 18  Oplossing op bl. 82

Iemand
met insig

Orgidee

Suidoos
(afk.)

Johannes-
brood-
boom

Skoert!

Neem!

Dra

Nieu-See-
landers

Noorse
leier

. . .
Theron

(SA
aktrise)

Het in 'n
kano gery

Toneel-
stuk

Besit

Kwellinge

Silikon
(simbool)

Senior
(afk.)

. . . laude

Vetplant

'n Byl

Fonteine Oriënt
Inge-
wand-
siekte

Reisiger

Bood-
skappe

Beheer-
mega-
nisme

Bier-
maker

Ieder
en . . .

Eenkant
toe

Boontoe

Velver-
dikking

Splits

Vra

Het
(dansend)
gestaak

Insame-
ling

Dankie

Abeel-
boom

Bees

Neerslag

Wees

Ter
. . . van

Insake

Grasieus

'n Sterre-
teken Opstelle

Graveer-
kuns-
werke
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5 gelukkige SARIE-
lesers kan elk die
boek Skag deur
Jaco Wolmarans
(Tafelberg, R310) wen.
Dis 1987. Die opdrag
aan Spesmagte se
sersant Jos Fourie
is eenvoudig: Pas
’n vrag missiele op
wat stil-stil uit Oos-

Duitsland verskeep moet word. Maar
iets vrot. Eers is daar die onverklaarbare
teenwoordigheid van ’n groep US Navy
Seals wat hom in Duitsland dophou, daarna
die skokontdekking van wapengehalte
uraan-235 wat versteek is in sy vrag. Jos
het elke greintjie vernuf nodig om aan
die lewe te bly in ’n nagmerrietog van
die Noordsee tot by ’n geheimsinnige
weermagskag in die Kalahari se duine.

Nog 5 SARIE-lesers
kan elk Luistervink
van Madré Marais
(Human & Rousseau,
R220) wen. Dié
verrassende
kortverhaaldebuut
deur ’n jong skrywer
van Bloemfontein
bied vernuwing op
vele vlakke. Elke

verhaal bevat iets ongewoons, nie net wat
betref taal en register nie, maar veral t.o.v.
karakter en perspektief. Hoogtepunte sluit
in “Brandoffer” (briewe aan ’n ma), “Sinker”
(oor ’n seun wat op die rand van ’n damwal
huiwer) en “Driehonderd-vyf-en-sestig en
’n kwart” oor ’n jong vrou en man wat in die
bad lê en oor die lewe tob.

9 1
5 4 2 9

7
9 7 2 4 3

2 1 6
8 4 3 6 5

7
6 8 9 4

5 2

W R E O H N
M E T A A L P R O B E E R

I A F O T O K O P I E
M E M O S O M L I G A

K A M F A G A S E T N G
R O E L A N R E N D I E R

K A T T E B A K V O L S I N N E
N I E S E R I G E E G E E R
E E R S D E U R E K R E T I

E R F A S K A K E R E N I G
S L Y W E N O N D Y C
G E E K O P S K U R I B

O P H E M E L E R O M E I
R E D E E E N B G I P S
O T S I E D E R E K O M

V E T O E T E I N K L U
S O P H I A L O R E N R U I T

A L E K R E U F E
F R A P P A N T E K A R
S N O E P S N Y L A T

R E D L I G S L A A G S

SUDOKU
NR. 3
Voltooi die rooster sodat
elke ry dwars, elke kolom
afwaarts en elke vierkant
van 9 blokkies die syfers
1 tot 9 bevat – sonder dat
een van die syfers herhaal
of uitgelaat word in die ry,
kolom of vierkant.
Oplossing onder.

428379156
763581429
591642378
916725843
352418697
847936215
274893561
689154732
135267984

Nog 5 SARIE-lesers wen
elk die boek Koeke en terte
deur Susan Coetzer
(Lux Verbi, R210):
S. Genis, Rooiribbok-
straat 349, Waterkloofrif;
Connie Bothma, Rietspruit,
Frankfort; Rika Henning,
Dankinstraat 63, Graaff-
Reinet; Charlene de
Klerk, Pretoriusstraat 10A,
Christiana; Zelda Verwey,
Koornhoopweg 3, Sunward
Park, Boksburg.

5 SARIE-lesers wen elk
die boek Anderman se
vrou deur Chris Karsten
(Human & Rousseau,
R300): Annas Coetzee,
Ellenboogstraat 8,
Vredenburg;
Wade Naude, 9de
Straat 270, Hermanus;
Sarel van der Linde,
Oosthuisestraat 79,
Ermelo; Elda du Toit,
29ste Laan 292, Villieria;
N.F. Fourie, Lawson-
straat 72, Kimberley.

BLOKRAAI 12
OPLOSSING
&WENNERS

Sluitingsdatum: 27 Maart 2020

OM DEEL TE NEEM: Die blokraaisel op bl. 144
is die een wat jy moet voltooi om vir die
pryse in ons wedstryd in aanmerking te kom.
Werknemers en hul gesinne van NB-Uitgewers,
Media24 (SARIE se moedermaatskappy)
en hul reklamemaatskappye mag nie aan
die wedstryd deelneem nie. Die pryse is nie
vir kontant omruilbaar nie. SARIE bied die
wedstryd namens NB-Uitgewers aan as ’n
diens aan haar lesers. NB-Uitgewers voorsien
en is verantwoordelik vir die pryse.*
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B S W S A V V

B L A T J A N G K U R I O S A

O E L O O I I E T S

O U D R E G T E R K A T R O L

K R I O D E A R P E

H A A K S O N O N S I E S

A F L E E R T E O L O G I E

A S A R E N D R A T

S E N D K A L M E

B E U R S G I E R I G A A R D

B R Y B R E S E K L E E

P V I A T I K U M S P

G A L A S M A A L B

B U F F E T A S E M L O S E

H A S I E J O L I M A G O S

K K L E I E S S O N I E T

G U N S L E I P E N S E L E

S P E N S N E U L E S E L

V E H S P V P

P A N N E K O E K O P I A A T

L A G D I E L E K K E R S T E

E K S T E N S I E W E R K A

K E L K K L A S W E T S

G L O E E R S K O K E T

O O G L A E R R E R I G E

A T L A S A R E N D D E U R

E S T E E T M O E R A S S E
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BLOKRAAI 13

BLOKRAAI 10

BLOKRAAI 12

R S K K M O K

P A R M E S A A N O O R L O B

N A E L D U I T S D I S A

S I N E K D O G E E P O R K

T R E E U K O R N I E S

D I S E M B R I O I N E N T

N O U N O U K R E M A S I E

V L E I N I K O T I E N G E

E N T M E S N E E R S I E N

BLOKRAAI 14

S L T S F S

T E N O O R K R A T E R

D S I U T N O

K E S K O F I A R O L

O O E L F R A T

L A N G E L S W A A N J Y

R E E D S D E E G D O E L

B S O O I E B E M A R K

K I K K E R D N A M A H

T R U G E M A K S H A L W E

D R U I P S I T U E E R E G

E F O P K S M A L E

G E T E M B O S T I E T S

R O L E N E S T R A U S S L

L E E U I N E P E

S O O L K O P I E R E G

R D D A E E N S

H O E D E E N A S S E

K A A S B D

W E L G E L U K S A L I G

R E G T E O K T A V O

Y S E R E S T R E W E R G

V E R G E O E R D E S

P A S S I E S P E L G I L L E

D E S E R L I E G E M A A K

M E D I S Y N E K A N E T T E

R E E S E K W E S T R E E R

B K E I V E

B E L A S T I N G G A A R D E R

R I T E N G E L L A E E

P A P R I K A P O L S S L A G

A O D E S L I T W I S

D A L E N E M A T T H E E K

A M A A I E R I K A

L A F A S P E K S O P

L A A N E S E S S E

M H H M E P

B E W E S E I N F A R K

M R D D A E

V O L D O E N D E E T S

I N A A N S T U E

S K E D E R E I N Y S I G

I D E E S G E T Y E T E

E U R A A N E E U W E L

S M A G N D A O N T E R F

B N E D E R L A N D E R D

R E P I E L E S E E R S T E

W E E N S G E G I V

K U R T D A R R E N F P E

S E K O U D K A R A T E

B S K O S E L O T

R O O K G E P E U P E L

E D A M I E T S L U

G E M Y M E R E T E S

BLOKRAAI 15

82   |   Somer 2019/20      SARIE.COM
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P G W E B O

P E K E L A A S V R E T E N D

T O N E E L S P E E L S T E R

S I R I N K S E R I F E W E

T R I T S P L A D A R E M

F O E E R S S O E I P

P O S T S E I L G R O E W E

U I E R G E A A I E S E L

R E L A A S P I E K S E L S

BLOKRAAI 19

M F G K E B K S

R U M O E R A A N W E S I G E

R O O R G L W E S

E G O I S T I E S B E V I N D

P R I M E E R O O E

K A N O N M I S O G O N E

M A N E L O U E R I G E

P A N E E R P U R

N O T A E E L E I E N A

E T O T S T A N D B R I N G

K N I E P I N E W E E T

T M S T I K K E N D E S

J A K T A R T O G S
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S O E R A S M E E K E E P

BLOKRAAI 16

W O S D B G

P I M P E R N E U T O P D A T

E I E N I M P R E S A R I O

G E D E E L T E L I K P Y P E

S T R Y R O L B E W E

G L O S E N S E R G E B

A M P R E I N G A A N D E

N A E L S G E E R G A D E L

G R A M M E K N O E I E R Y

BLOKRAAI 20

V K S A J C

D I S A D R A M A H E

S O R G E N A R R A

S I O E C H O L E R A T

O B R O U E R E L K O P

H E F B O O M I O N I S E E R

N O E S E S P Z E R E

G E T O I T O I S I E R L I K

R A M E S S A Y S E T S E

BLOKRAAI 17

E K S A M T B

O N W A N K E L B A A R H E I D

B O M E D L E O U D A

E L L E N D E A R G U M E N T

O R E E L M E A B A

C H A R L E N E E I N A
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J A N D R U I L L U I

F A S E G R O T E S K

BLOKRAAI 18

H S B K T C

B E S E E R L E R A A R

E G O E U S

A S S E S S O R S E T S

I A R E L S E T E L S

V A S A L A Y W E R I G

S T A P E L K O L S K O O T

T R E I S E U E O R

U R N T E M E M F A S E

O V E R S N E L L E R S U

K L A E R K A N K N I E E R

O L H U T A Y S N

Z O L A B U D D K A D N
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G E R E D D E O L I E

BLOKRAAI 21
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BLOKRAAI 20
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BLOKRAAI 17
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Oplossings



SUDOKU UIT SARIE WEEK 1 9

5 gelukkige lesers kan 
elk Dit proe soos huis 
deur Herman Lensing 
(Human & Rousseau, 
R365) wen. In dié boek 
eer die skrywer sy ma 
deur haar beste resepte 
en hul eie stories saam 
te klits soos net hý 
kan. Hy neem ons op ’n 

kosreis – van sy grootwordjare op Upington 
tot Hartenbos se jaarlikse kampritueel, en hy 
eindig om sy eie Kaapse kombuistafel waar hy 
sy ma ’n resepkinkel of twee kon leer. 

Susan Lensing het almal kos gegee wat 
kom kuier of net aan die deur geklop het. 
Meer nog, sy het padkos vir die siel gebied. 
Haar leuse was: “My kind, kos is nie kwaad nie. 
Nooit nie. Kos vergewe en bring mense saam. 
As ons net aanhou kook, sal ons die wêreld 
een bord op ’n slag mooier maak.” Dié prag-
fotoboek vol onthouresepte is ’n kosverhaal 
wat dít wat is, verbind met dít wat was.

Nog 5 lesers kan elk 
Irma Venter se boek 
Sewe-en-veertig 
(Human & Rousseau, 
R285) wen. Mosela 
Mosholi, ’n vriendin 
uit haar tronkdae, bel 
Sarah Fourie halfvier 
op ’n koue winters-
oggend wakker. 
Sy moet nóú kom, 

Kaapstad toe. Datameester Mosi se rekenaars 
voorspel ’n vierde moord op ’n toeris binne 
die volgende paar dae en Sarah met haar 
kuberkrakerkennis moet kom help.

Sarah ken Mosi al jare lank, en haar skuld 
is groot. Mosi is in die moeilikheid en Jaap se 
jare as polisieman is al raad wat sy het indien 
’n moordenaar op vrye voet is.

Dit is ’n onvoorspelbare Kaapstad wat op 
Jaap en Sarah wag. Een waar misdadigers die 
toutjies trek, en waar toeriste onbewus is van 
dit wat in Clifton en Kampsbaai broei.
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SUDOKU
NR. 11
Voltooi die rooster sodat 
elke ry dwars, elke kolom 
afwaarts en elke vierkant 
van 9 blokkies die syfers 
1 tot 9 bevat – sonder dat 
een van die syfers herhaal 
of uitgelaat word in die ry, 
kolom of vierkant.
Oplossing onder.

125897364

736214958

849536271

293468715

471952836

658173429

317689542

962745183

584321697

Nog 5 lesers wen elk 
die boek Die kinders van 
Spookwerwe deur Lize 
Albertyn-du Toit (Human 
& Rousseau, R310): Ina 
Feldtman, Hibiscuslaan 23, 
Arcon Park; Letsie Mills, 
Flaplaan 330, Naboom-
spruit; J.M. Rossouw, 
Belvedere Terrace 2, 
Malvalaan 4, Heidelberg; 
Lana Douglas, Kaylastraat 
29, Westwood Village, 
Sunningdale, Kaapstad; 
Wena Coetzee, Preller-
straat 101, Rooseveltpark, 
Johannesburg.

5 SARIE-lesers wen elk die 
VLV-kookboek: Resepte 
van toe & nou deur die 
Vrouelandbouvereniging 
van Kaapland (Human & 
Rousseau, R350): Linda 
du Toit, Voortrekkerstraat 8, 
Calvinia; Christell Haug, 
Nuwe Hoopstraat 19, Alphen 
Park, Pretoria; Emma 
Vollgraa¢, Floydstraat 18, 
Parys; Marinda Conradie, 
Viljoenstraat 71, Uitzicht-
woonstel 16, Bredasdorp; 
Charmaine van Straaten, 
Van Rensburgstraat 23, 
Marquard.

 

BLOKRAAI 8
OPLOSSING  
& WENNERS

Sluitingsdatum: 15 November 2019

OM DEEL TE NEEM: Die blokraaisel op bl. 152 is 
die een wat jy moet voltooi om vir die pryse in ons 
wedstryd in aanmerking te kom. Werknemers en 
hul gesinne van NB-Uitgewers, Media24 (SARIE se 
moedermaatskappy) en hul reklamemaatskappye 
mag nie aan die wedstryd deelneem nie. Die pryse 
is nie vir kontant omruilbaar nie. SARIE bied die 
wedstryd namens NB-Uitgewers aan as ’n diens 
aan haar lesers. NB-Uitgewers voorsien en is 
verantwoordelik vir die pryse.* 
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5 gelukkige lesers kan 
elk Dit proe soos huis 
deur Herman Lensing 
(Human & Rousseau, 
R365) wen. In dié boek 
eer die skrywer sy ma 
deur haar beste resepte 
en hul eie stories saam 
te klits soos net hý 
kan. Hy neem ons op ’n 

kosreis – van sy grootwordjare op Upington 
tot Hartenbos se jaarlikse kampritueel, en hy 
eindig om sy eie Kaapse kombuistafel waar hy 
sy ma ’n resepkinkel of twee kon leer. 

Susan Lensing het almal kos gegee wat 
kom kuier of net aan die deur geklop het. 
Meer nog, sy het padkos vir die siel gebied. 
Haar leuse was: “My kind, kos is nie kwaad nie. 
Nooit nie. Kos vergewe en bring mense saam. 
As ons net aanhou kook, sal ons die wêreld 
een bord op ’n slag mooier maak.” Dié prag-
fotoboek vol onthouresepte is ’n kosverhaal 
wat dít wat is, verbind met dít wat was.

Nog 5 lesers kan elk 
Irma Venter se boek 
Sewe-en-veertig 
(Human & Rousseau, 
R285) wen. Mosela 
Mosholi, ’n vriendin 
uit haar tronkdae, bel 
Sarah Fourie halfvier 
op ’n koue winters-
oggend wakker. 
Sy moet nóú kom, 

Kaapstad toe. Datameester Mosi se rekenaars 
voorspel ’n vierde moord op ’n toeris binne 
die volgende paar dae en Sarah met haar 
kuberkrakerkennis moet kom help.

Sarah ken Mosi al jare lank, en haar skuld 
is groot. Mosi is in die moeilikheid en Jaap se 
jare as polisieman is al raad wat sy het indien 
’n moordenaar op vrye voet is.

Dit is ’n onvoorspelbare Kaapstad wat op 
Jaap en Sarah wag. Een waar misdadigers die 
toutjies trek, en waar toeriste onbewus is van 
dit wat in Clifton en Kampsbaai broei.
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SUDOKU
NR. 11
Voltooi die rooster sodat 
elke ry dwars, elke kolom 
afwaarts en elke vierkant 
van 9 blokkies die syfers 
1 tot 9 bevat – sonder dat 
een van die syfers herhaal 
of uitgelaat word in die ry, 
kolom of vierkant.
Oplossing onder.

125897364

736214958

849536271

293468715

471952836

658173429

317689542

962745183

584321697

Nog 5 lesers wen elk 
die boek Die kinders van 
Spookwerwe deur Lize 
Albertyn-du Toit (Human 
& Rousseau, R310): Ina 
Feldtman, Hibiscuslaan 23, 
Arcon Park; Letsie Mills, 
Flaplaan 330, Naboom-
spruit; J.M. Rossouw, 
Belvedere Terrace 2, 
Malvalaan 4, Heidelberg; 
Lana Douglas, Kaylastraat 
29, Westwood Village, 
Sunningdale, Kaapstad; 
Wena Coetzee, Preller-
straat 101, Rooseveltpark, 
Johannesburg.

5 SARIE-lesers wen elk die 
VLV-kookboek: Resepte 
van toe & nou deur die 
Vrouelandbouvereniging 
van Kaapland (Human & 
Rousseau, R350): Linda 
du Toit, Voortrekkerstraat 8, 
Calvinia; Christell Haug, 
Nuwe Hoopstraat 19, Alphen 
Park, Pretoria; Emma 
Vollgraa¢, Floydstraat 18, 
Parys; Marinda Conradie, 
Viljoenstraat 71, Uitzicht-
woonstel 16, Bredasdorp; 
Charmaine van Straaten, 
Van Rensburgstraat 23, 
Marquard.

 

BLOKRAAI 8
OPLOSSING  
& WENNERS

Sluitingsdatum: 15 November 2019

OM DEEL TE NEEM: Die blokraaisel op bl. 152 is 
die een wat jy moet voltooi om vir die pryse in ons 
wedstryd in aanmerking te kom. Werknemers en 
hul gesinne van NB-Uitgewers, Media24 (SARIE se 
moedermaatskappy) en hul reklamemaatskappye 
mag nie aan die wedstryd deelneem nie. Die pryse 
is nie vir kontant omruilbaar nie. SARIE bied die 
wedstryd namens NB-Uitgewers aan as ’n diens 
aan haar lesers. NB-Uitgewers voorsien en is 
verantwoordelik vir die pryse.* 
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XXXXX

143   |   Maart 2018      SARIE.com

5 gelukkige 
SARIE-lesers kan 
elk Die verevrou 
deur Jan van Tonder 
(Human & Rousseau, 
R295) wen. Liora word 
groot op ’n volstruisplaas 
in Algerië. Van kleins 
af bring sy tyd deur in 
haar tante se pluimery, 
’n magiese omgewing 

waar volstruisvere omskep word in kostuums vir 
die filmbedryf en die verhoë van Parys.

Maar Liora loop haar telkens in grense vas 
wat sy moet oor. En in Algerië broei onrus. Eers 
verhuis sy na die oorloggeteisterde Algiers waar 
sy leer om dokter te word, maar dan word sy 
gedwing om inderhaas landuit te vlug, Parys toe.

Jare later kom Liora, steeds verwonderd oor 
die skoonheid van volstruisvere, in die Klein-
Karoo aan. Haar lewe word opnuut omgedop, 
en weer eens lê daar ’n grens voor haar – en sy 
moet besluit of sy dit sal oorsteek.

Nog 5 gelukkige SARIE-
lesers kan elk die boek 
Kaap, kerrie & koesisters 
deur Fatima Sydow en 
Gadija Sydow Noordien 
(Human & Rousseau, 
R330) wen. Van ’n pot 
tradisionele kerrie, 
Fatima se alombekende 
kerrievis, akni, dhaltjies 

en piesangbrood, tot Gadija se sambals, 
smoortjies en bredies met die geurigste 
speserye. In dié boek neem die tweeling ons 
op ’n tradisionele Kaaps-Maleise kosreis wat 
terselfdertyd ook ’n lewensreis is, want die 
resepte word saamgesnoer met herinneringe 
aan hul grootwordjare op die Kaapse Vlakte en 
die vroue wat so ’n groot rol gespeel het om 
’n liefde vir koskook en bak by hulle te kweek. 
Die susters glo aan lekker huiskos en resepte 
wat vinnig, maklik en bekostigbaar is. Maar 
die boek bevat ook uithangresepte vir daardie 
spesiale geleenthede.

SUDOKU
NR. 4
Voltooi die rooster sodat 
elke ry dwars, elke kolom 
afwaarts en elke vierkant 
van 9 blokkies die syfers 
1 tot 9 bevat – sonder dat 
een van die syfers herhaal 
of uitgelaat word in die ry, 
kolom of vierkant.
Oplossing onder.

5 SARIE-lesers wen elk die 
boek ’n Tuin vir Tessa deur 
Helena Hugo (Lux Verbi, 
R195): Mandy Marriot, 
Saddlewood-villas 81, 
Lovemore Heights, Port 
Elizabeth; Ansa Kritzinger, 
Outeniqua Manor 36, 
Heatherpark, George; 
Charlene Erasmus, Corporate 
O�ce Park, Jacobsstraat 33, 
Heidelberg; Charmain 
Malherbe, Westcli� 40, 
Sieraadstraat, Fleurdal, 
Bloemfontein; Antoinette 
Pienaar, Van Riebeeck- 
straat 4, Witrivier.

  

Nog 5 SARIE-lesers wen 
elk die boek Weerklink van 
’n wanklank deur Pieter-
Dirk Uys (Tafelberg, R280): 
Mnr. H.C. Visagie, Cascade 
Gardens 12, Kingsway 440, 
Amanzimtoti; Hestea 
Kellerman, Kleinzeestraat 16, 
Brackenfell; P. Prendergast, 
Wavecrest 804B, Kusweg, 
Seepunt; Marie du Preez, 
Wallahof 20, Merzstraat 37, 
Heidelberg; Hilda 
Tulleken, Courtenayhof 17, 
Courtenaystraat 56, George.

BLOKRAAI 1
OPLOSSING  
& WENNERS

Sluitingsdatum: 30 April 2019

OM DEEL TE NEEM: Die blokraaisel op bl. 142 is 
die een wat jy moet voltooi om vir die pryse in ons 
wedstryd in aanmerking te kom. Werknemers en 
hul gesinne van NB-Uitgewers, Media24 (SARIE se 
moedermaatskappy) en hul reklamemaatskappye 
mag nie aan die wedstryd deelneem nie. Die pryse 
is nie vir kontant omruilbaar nie. SARIE bied die 
wedstryd namens NB-Uitgewers aan as ’n diens 
aan haar lesers. NB-Uitgewers voorsien en is 
verantwoordelik vir die pryse.* 
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5 gelukkige 
SARIE-lesers kan 
elk Die verevrou 
deur Jan van Tonder 
(Human & Rousseau, 
R295) wen. Liora word 
groot op ’n volstruisplaas 
in Algerië. Van kleins 
af bring sy tyd deur in 
haar tante se pluimery, 
’n magiese omgewing 

waar volstruisvere omskep word in kostuums vir 
die filmbedryf en die verhoë van Parys.

Maar Liora loop haar telkens in grense vas 
wat sy moet oor. En in Algerië broei onrus. Eers 
verhuis sy na die oorloggeteisterde Algiers waar 
sy leer om dokter te word, maar dan word sy 
gedwing om inderhaas landuit te vlug, Parys toe.

Jare later kom Liora, steeds verwonderd oor 
die skoonheid van volstruisvere, in die Klein-
Karoo aan. Haar lewe word opnuut omgedop, 
en weer eens lê daar ’n grens voor haar – en sy 
moet besluit of sy dit sal oorsteek.

Nog 5 gelukkige SARIE-
lesers kan elk die boek 
Kaap, kerrie & koesisters 
deur Fatima Sydow en 
Gadija Sydow Noordien 
(Human & Rousseau, 
R330) wen. Van ’n pot 
tradisionele kerrie, 
Fatima se alombekende 
kerrievis, akni, dhaltjies 

en piesangbrood, tot Gadija se sambals, 
smoortjies en bredies met die geurigste 
speserye. In dié boek neem die tweeling ons 
op ’n tradisionele Kaaps-Maleise kosreis wat 
terselfdertyd ook ’n lewensreis is, want die 
resepte word saamgesnoer met herinneringe 
aan hul grootwordjare op die Kaapse Vlakte en 
die vroue wat so ’n groot rol gespeel het om 
’n liefde vir koskook en bak by hulle te kweek. 
Die susters glo aan lekker huiskos en resepte 
wat vinnig, maklik en bekostigbaar is. Maar 
die boek bevat ook uithangresepte vir daardie 
spesiale geleenthede.

SUDOKU
NR. 4
Voltooi die rooster sodat 
elke ry dwars, elke kolom 
afwaarts en elke vierkant 
van 9 blokkies die syfers 
1 tot 9 bevat – sonder dat 
een van die syfers herhaal 
of uitgelaat word in die ry, 
kolom of vierkant.
Oplossing onder.

5 SARIE-lesers wen elk die 
boek ’n Tuin vir Tessa deur 
Helena Hugo (Lux Verbi, 
R195): Mandy Marriot, 
Saddlewood-villas 81, 
Lovemore Heights, Port 
Elizabeth; Ansa Kritzinger, 
Outeniqua Manor 36, 
Heatherpark, George; 
Charlene Erasmus, Corporate 
O�ce Park, Jacobsstraat 33, 
Heidelberg; Charmain 
Malherbe, Westcli� 40, 
Sieraadstraat, Fleurdal, 
Bloemfontein; Antoinette 
Pienaar, Van Riebeeck- 
straat 4, Witrivier.

  

Nog 5 SARIE-lesers wen 
elk die boek Weerklink van 
’n wanklank deur Pieter-
Dirk Uys (Tafelberg, R280): 
Mnr. H.C. Visagie, Cascade 
Gardens 12, Kingsway 440, 
Amanzimtoti; Hestea 
Kellerman, Kleinzeestraat 16, 
Brackenfell; P. Prendergast, 
Wavecrest 804B, Kusweg, 
Seepunt; Marie du Preez, 
Wallahof 20, Merzstraat 37, 
Heidelberg; Hilda 
Tulleken, Courtenayhof 17, 
Courtenaystraat 56, George.

BLOKRAAI 1
OPLOSSING  
& WENNERS

Sluitingsdatum: 30 April 2019

OM DEEL TE NEEM: Die blokraaisel op bl. 142 is 
die een wat jy moet voltooi om vir die pryse in ons 
wedstryd in aanmerking te kom. Werknemers en 
hul gesinne van NB-Uitgewers, Media24 (SARIE se 
moedermaatskappy) en hul reklamemaatskappye 
mag nie aan die wedstryd deelneem nie. Die pryse 
is nie vir kontant omruilbaar nie. SARIE bied die 
wedstryd namens NB-Uitgewers aan as ’n diens 
aan haar lesers. NB-Uitgewers voorsien en is 
verantwoordelik vir die pryse.* 
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foto JOHAN WILKE    stilering ISABELLA NIEHAUS   gebrei deur LOUNETTE FOURIE   model CAROLINE GROUX   hare & grimering ALGRIA

GROOTTE
Lengte: 34 cm
Breedte: 42 cm
BENODIGDHEDE
6 rolletjies sagte supermark-tou (van Checkers);
7 mm-breipenne;
50 x 140 cm geblomde materiaal vir voering;
85 cm leerband vir handvatsel;
’n leernaald vir jou masjien;
een groot drukknoop (press stud).
BREI SÓ
Br deurgaans met 2 toudrade tesame. H/aan 50 ste
en br in rekst (= alle rye r). H/af wanneer werk
68 cm lank is.

AfwERkING
Knip voering so groot soos breistuk met naattoelating
rondom aangesny. Vou breiwerk dubbel en werk synate
met oorhandsteke toe. Stik synate van voering toe en
vou boonste rourande om. Stik handvatsel in sye van
voering vas. Plaas voering in sak, nate na binne. Werk
sak en voering met die hand aan mekaar, net onderkant
die aan- en afhegrand. Werk drukknoop aan.
........................................................................................

16, 17 en 18 DRIEkUNS (bl. 34 en 35)

Een patroon, 3 truie. Die instruksies is vir al drie truie:
dit begin met nr. 18 (moulose trui met V-hals),
daarna volg nr. 16 (moulose trui met kraag) en dan
nr. 17 (langmoutrui).

Die skakerings van beskikbare breidraad kan verskil
van dié op die foto’s.

GROOTTE
Pas borsmaat 81 [86; 91] cm
Rondommaat: 92 [99; 106] cm
Lengte tot skouer: 48 [50; 51] cm
Mounaat-lengte (vir langmoutrui, aanpasbaar)
43 [46; 46] cm
BENODIGDHEDE
Moulose trui met V-hals: 6 [7; 7] x 50 g-bolle van enige
soort Elle-dubbeldraad, bv. Classic Wool Blend,
Elle Courtelle DK, Pure Gold DK of Family Knit DK.
Moulose trui met kraag: 7 [8; 8] x 50 g-bolle Escapade of
enige Elle-dubbeldraad.
Langmoutrui: 10 [11; 12] x 50 g-bolle Escapade, Essence
of enige Elle-dubbeldraad.
Vir al 3 truie: 1 knoop; 4 mm- en 3,25 mm-breipenne.
SPANNING
22 ste en 28 rye in ks met 4 mm-breipenne = 10 cm;
23 ste en 28 rye in 4 x 4-rif met 4 mm-breipenne = 10 cm.

Benodigdhede: Kartonsilinder; ’n strook borrelverpakking
(bubble wrap); maskeerband; spelde; spuitstysel.
VOLTOOI SÓ
Rol ’n strook borrelverpakking styf om ’n kartonsilinder
totdat dit die deursnee van die bodem van die bakkie het
en plak die punt met maskeerband vas. Maak die bakkie
klam; sit dit oor die borrelverpakking en trek die sykant
versigtig reg sodat dit egalig is. Speld die bakkie aan die
borrelverpakking deur die laaste rondte egalig in posisie
vas te speld. Spuit stysel oor die bakkie en laat droog
word. Spuit nog ’n laag oor en laat goed droog word.
Verwyder die spelde en haal die bakkie versigtig af.
........................................................................................

13 GEHEkELDE BORSSPELDE (bl. 14)

BENODIGDHEDE
Resbietjies nr 5- DMC Cotton Perle borduurdraad of enige
nr 5-hekeldraad;
metaal-borsspelde (badges);
2 mm-hekelpen.
HEkEL SÓ
Hekel 5 ks en las met ’n gs aan 1e ks om ring te vorm.
Vlg rdtes: Hekel slegs kb in ring en vmeer ste in elke
rdte totdat die hekelwerk so groot is soos voorkant van
borsspeld. Vmin dan weer deur ste oor te slaan totdat dit
styf oor die borsspeld pas en h/af. Trek oor die voorkant
en werk draad weg.
........................................................................................

14 kRAAGSERP (bl. 32)

GROOTTE
Een grootte pas almal
Breedte: 30 cm
BENODIGDHEDE
4 bolle Sirdar Big Softie (super chunky);
10 mm-breipenne.
SPANNING
10 ste en 18 rye in reksteek met 10 mm-penne = 10 cm
BREI SÓ
H/aan 30 ste met 10 mm-penne. Br reguit in rekst
(= alle rye regs) tot werk sowat 120 cm is en h/af. Gee
die voltooide breistuk een draai en speld die aan- en
afhegrande aan mekaar. Werk naat toe.
........................................................................................

15 SAk VAN TOU (bl. 33)

Brei dié sak blitsvinnig met sagte tou en rond af met ’n
mooi geblomde linnevoering.
Voering: Uit die reeks Viena, kleur Autumn, van Hertex
Fabrics, tel. 021 914 3390.
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rdte totdat die hekelwerk so groot is soos voorkant van
borsspeld. Vmin dan weer deur ste oor te slaan totdat dit
styf oor die borsspeld pas en h/af. Trek oor die voorkant
en werk draad weg.
........................................................................................

14 kRAAGSERP (bl. 32)

GROOTTE
Een grootte pas almal
Breedte: 30 cm
BENODIGDHEDE
4 bolle Sirdar Big Softie (super chunky);
10 mm-breipenne.
SPANNING
10 ste en 18 rye in reksteek met 10 mm-penne = 10 cm
BREI SÓ
H/aan 30 ste met 10 mm-penne. Br reguit in rekst
(= alle rye regs) tot werk sowat 120 cm is en h/af. Gee
die voltooide breistuk een draai en speld die aan- en
afhegrande aan mekaar. Werk naat toe.
........................................................................................

15 SAk VAN TOU (bl. 33)

Brei dié sak blitsvinnig met sagte tou en rond af met ’n
mooi geblomde linnevoering.
Voering: Uit die reeks Viena, kleur Autumn, van Hertex
Fabrics, tel. 021 914 3390.
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Met ’n kraagserp  
of mus verander  
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Foto DONNA LEWIS

7 mus
Breipatroon op bl. 19

Om iets self te maak, gee mens ‘n warm, trotse gevoel
– www.elleyarns.com

Foto JOHAN WILKE

BrEI SELFS vIr ’N pOt ’N SErp.

9SArIE 2011

foto JOHAN WILKE    stilering ISABELLA NIEHAUS   gebrei deur LOUNETTE FOURIE   model CAROLINE GROUX   hare & grimering ALGRIA

Armsgatstroke (albei dies)
Werk linkerskouernaat en naat van halsstrook toe. Met RK
na voor en 3,25 mm-breipenne, tel op en r 97 [97; 109]
ste eweredig aan armsgatrand. Beg met 2e ry van 3x3-rif
en brei 7 rye. H/af in rif.

Afwerking
Werk synate en nate van armsgatstroke toe. Speld top vol-
gens mate uit, bedek met klam doeke en laat droog word.
........................................................................................

6 en 7 TUniekrOk en MUS (bl. 8-9)

TUniekrOk
Die tuniekrok se moue is ekstra lank gebrei.
grOOTTe
Pas borsmaat 92 – 97 cm
Rondommaat: Sowat 112 cm
Lengte agter tot hals: Sowat 77 cm
Mounaat-lengte (onder arm): 56 cm
BenODigDHeDe
Sowat 16 x 50 g-bolle Elle Tweed Aran;
4 mm- en 5 mm-breipenne; 4 mm-sirkelpen; 1 kabelpen.
SPAnning
17 ste en 25 rye in ks met 5 mm-penne = 10 cm
Brei SO
Agterpant
H/aan 87 ste met 4 mm-breipenne en rif 3 rye (r1, aw2).
Neem 5 mm-breipenne, br verder in ks, vmeer 1 st in 1e ry
(= 88ste). Br reguit tot werk 58 cm is.
fats mousgate: H/af 3 ste aan beg van vlg 2 rye; 2 ste aan
beg van vlg 2 rye en br daarna 2 ste tes aan beg en einde
van elke r-ry tot daar 34 ste is, gl oor op breispeld vir hals.

Voorpant
H/aan 87 ste met 4 mm-breipenne en rif 3 rye (r1, aw2).
Neem 5 mm-penne, br verder in ks, vmeer 1 st in 1e ry
(= 88 ste). Br reguit tot werk 33 cm is, eindig met ’n VK-ry
en beg met kabel: 1e ry: R37, aw 1, gl 4 ste op kabelpen en
hou agter werk, r 4, r 4 van kabelpen, r 4, aw 1, r 37. 2e, 3e
en 4e ry: Br soos ste voorkom. 5e ry: r 37, aw 1, r 4, gl 4
ste op kabelpen en hou voor werk, r 4, r 4 van kabelpen,
aw 1, r 37. 6e, 7e en 8e ry: Br soos ste voorkom. 9e ry:
Soos 1e ry. 10e, 11e en 12e ry: Br soos ste voorkom. 13e ry:
Soos 5e ry. 14e, 15e en 16e ry: Br soos ste voorkom. 17e
ry: Soos 1e ry. 18e, 19e en 20 ste ry: Br soos ste voorkom.
21 ste ry: Br soos 5e ry. 22e, 23e en 24e ry: Br soos ste
voorkom. 25e ry: Soos 1e ry. 26e, 27e en 28e ry: Br soos
ste voorkom. 29e ry: Br soos 5e ry. 30e, 31e en 32ste
ry: Br soos ste voorkom. 33e ry: Soos 1e ry. 34e, 35e en
36e ry: Br soos ste voorkom. 37e ry: Soos 5e ry. Br reguit
verder in ks tot werk 58 cm is.
fats mousgate: H/af 3 ste aan beg van vlg 2 rye; 2 ste

aan beg van vlg 2 rye en daarna 2 ste tes aan beg en
einde van elke r-ry. Br tot werk 71 cm is en gl middelste
6 ste op breispeld.
fats hals: Br eers een skouer: vmin 2 ste aan halsrand;
br een ry, vmin daarna 1 st aan halsrand in elke alt ry
6 keer, terselfdertyd, hou aan met vmin aan mounaat tot
2 ste oor is. Br 2 ste tes. Voltooi ander skouer.

Moue (albei dies)
H/aan 43 ste met 4 mm-penne en rif (r 1, aw 2) vir 7 cm,
vmeer 21 ste eweredig in laaste ry (= 64 ste). Neem
5 mm-penne en vmeer 1 st aan weersk van elke 10e ry tot
daar 76 ste is, maar terselfdertyd, wanneer mou 32 cm is,
beg met kabel: r 31, aw 1, kabel 12 (soos vir VP-kabel),
aw 1, r 31. Br kabel verder soos vir VP.
Wanneer mou 56 cm is, fats mousgat: Vmin 3 ste aan beg
van vlg 2 rye, daarna 1 st aan weersk van elke alt ry tot
10 ste oor is. Gl oor op breispeld.

Afwerking
Werk moue aan voor- en agterpant. Werk sy-en mounate
aaneenlopend toe.

rolhals
Neem sirkelpen, tel op en br as volg: 29 ste af langs linker-
halsrand voor, 6 ste op speld, 28 ste op langs regter-
halsrand voor, 10 ste van regtermou, 34 ste van agterhals
en 10 ste van linkermou (= 117 ste). Rif (r 2, aw 1) vir sowat
22 cm of verlangde lengte. H/af lossies in rif.

MUS
2 x 50 g-bolle Elle Tweed Aran; 5,5 en 7 mm-breipenne.
Brei SO
Br met twee drade tesame: H/aan 61 ste met 5,5 mm-
penne, rif (r 1, aw 1) vir 5 rye. Vlg ry: Rif 3, m1,
(rif 5, m1) 11 keer, rif 3 (= 73 ste). Vlg ry: Neem 7 mm-
penne, r alle ste. Vlg ry: Aw. Brei verder in ks.
fats as volg: 1e ry: r 1, * m 1, r 6, her van * tot end (= 85
ste). 2e ry: Aw. Br nog 2 rye in ks. 5e ry: r 1, *m 1, r 7, her
van * tot end (= 97 ste). Br nog 7 rye sonder fats.
fats kroon: Vlg ry: r 1, (r 2 tes, r 6)12 keer (= 85 ste). Beg
met ’n aw-ry en br nog 3 rye in ks. Vlg ry: r 1, (r 2 tes, r 5)
12 keer (= 73 ste). Beg met ’n aw-ry, br nog 3 rye in ks.
Vlg ry: r 1, (r 2 tes, r 4) 12 keer (= 61 ste). Vlg ry: Aw.
Vlg ry: r 1, (r 2 tes, r 3) 12 keer (= 49 ste). Vlg ry: Aw.
Vlg ry: r 1, (r 2 tes, r 2) 12 keer (= 37 ste). Vlg ry: Aw.
Vlg ry: r 1, (r 2 tes, r 1) 12 keer (= 25 ste). Vlg ry: Aw.
Vlg ry: r 1, (r 2 tes) 12 keer (= 13 ste). Vlg ry: * Aw 2 tes,
her van * tot laaste st, aw 1 (= 7 ste).
Knip draad af, ryg deur oorbl ste en trek styf, werk vas.

Afwerking
Werk agternaat toe.
........................................................................................
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MUS
2 x 50 g-bolle Elle

Armsgatstroke (albei dies)
Werk linkerskouernaat en naat van halsstrook toe. Met RK
na voor en 3,25 mm-breipenne, tel op en r 97 [97; 109]
ste eweredig aan armsgatrand. Beg met 2e ry van 3x3-rif
en brei 7 rye. H/af in rif.

Afwerking
Werk synate en nate van armsgatstroke toe. Speld top vol-
gens mate uit, bedek met klam doeke en laat droog word.
........................................................................................

6 en 7 TUniekrOk en MUS (bl. 8-9)

TUniekrOk
Die tuniekrok se moue is ekstra lank gebrei.
grOOTTe
Pas borsmaat 92 – 97 cm
Rondommaat: Sowat 112 cm
Lengte agter tot hals: Sowat 77 cm
Mounaat-lengte (onder arm): 56 cm
BenODigDHeDe
Sowat 16 x 50 g-bolle Elle Tweed Aran;
4 mm- en 5 mm-breipenne; 4 mm-sirkelpen; 1 kabelpen.
SPAnning
17 ste en 25 rye in ks met 5 mm-penne = 10 cm
Brei SO
Agterpant
H/aan 87 ste met 4 mm-breipenne en rif 3 rye (r1, aw2).
Neem 5 mm-breipenne, br verder in ks, vmeer 1 st in 1e ry
(= 88ste). Br reguit tot werk 58 cm is.
fats mousgate: H/af 3 ste aan beg van vlg 2 rye; 2 ste aan
beg van vlg 2 rye en br daarna 2 ste tes aan beg en einde
van elke r-ry tot daar 34 ste is, gl oor op breispeld vir hals.

Voorpant
H/aan 87 ste met 4 mm-breipenne en rif 3 rye (r1, aw2).
Neem 5 mm-penne, br verder in ks, vmeer 1 st in 1e ry
(= 88 ste). Br reguit tot werk 33 cm is, eindig met ’n VK-ry
en beg met kabel: 1e ry: R37, aw 1, gl 4 ste op kabelpen en
hou agter werk, r 4, r 4 van kabelpen, r 4, aw 1, r 37. 2e, 3e
en 4e ry: Br soos ste voorkom. 5e ry: r 37, aw 1, r 4, gl 4
ste op kabelpen en hou voor werk, r 4, r 4 van kabelpen,
aw 1, r 37. 6e, 7e en 8e ry: Br soos ste voorkom. 9e ry:
Soos 1e ry. 10e, 11e en 12e ry: Br soos ste voorkom. 13e ry:
Soos 5e ry. 14e, 15e en 16e ry: Br soos ste voorkom. 17e
ry: Soos 1e ry. 18e, 19e en 20 ste ry: Br soos ste voorkom.
21 ste ry: Br soos 5e ry. 22e, 23e en 24e ry: Br soos ste
voorkom. 25e ry: Soos 1e ry. 26e, 27e en 28e ry: Br soos
ste voorkom. 29e ry: Br soos 5e ry. 30e, 31e en 32ste
ry: Br soos ste voorkom. 33e ry: Soos 1e ry. 34e, 35e en
36e ry: Br soos ste voorkom. 37e ry: Soos 5e ry. Br reguit
verder in ks tot werk 58 cm is.
fats mousgate: H/af 3 ste aan beg van vlg 2 rye; 2 ste

aan beg van vlg 2 rye en daarna 2 ste tes aan beg en
einde van elke r-ry. Br tot werk 71 cm is en gl middelste
6 ste op breispeld.
fats hals: Br eers een skouer: vmin 2 ste aan halsrand;
br een ry, vmin daarna 1 st aan halsrand in elke alt ry
6 keer, terselfdertyd, hou aan met vmin aan mounaat tot
2 ste oor is. Br 2 ste tes. Voltooi ander skouer.

Moue (albei dies)
H/aan 43 ste met 4 mm-penne en rif (r 1, aw 2) vir 7 cm,
vmeer 21 ste eweredig in laaste ry (= 64 ste). Neem
5 mm-penne en vmeer 1 st aan weersk van elke 10e ry tot
daar 76 ste is, maar terselfdertyd, wanneer mou 32 cm is,
beg met kabel: r 31, aw 1, kabel 12 (soos vir VP-kabel),
aw 1, r 31. Br kabel verder soos vir VP.
Wanneer mou 56 cm is, fats mousgat: Vmin 3 ste aan beg
van vlg 2 rye, daarna 1 st aan weersk van elke alt ry tot
10 ste oor is. Gl oor op breispeld.

Afwerking
Werk moue aan voor- en agterpant. Werk sy-en mounate
aaneenlopend toe.

rolhals
Neem sirkelpen, tel op en br as volg: 29 ste af langs linker-
halsrand voor, 6 ste op speld, 28 ste op langs regter-
halsrand voor, 10 ste van regtermou, 34 ste van agterhals
en 10 ste van linkermou (= 117 ste). Rif (r 2, aw 1) vir sowat
22 cm of verlangde lengte. H/af lossies in rif.

MUS
2 x 50 g-bolle Elle Tweed Aran; 5,5 en 7 mm-breipenne.
Brei SO
Br met twee drade tesame: H/aan 61 ste met 5,5 mm-
penne, rif (r 1, aw 1) vir 5 rye. Vlg ry: Rif 3, m1,
(rif 5, m1) 11 keer, rif 3 (= 73 ste). Vlg ry: Neem 7 mm-
penne, r alle ste. Vlg ry: Aw. Brei verder in ks.
fats as volg: 1e ry: r 1, * m 1, r 6, her van * tot end (= 85
ste). 2e ry: Aw. Br nog 2 rye in ks. 5e ry: r 1, *m 1, r 7, her
van * tot end (= 97 ste). Br nog 7 rye sonder fats.
fats kroon: Vlg ry: r 1, (r 2 tes, r 6)12 keer (= 85 ste). Beg
met ’n aw-ry en br nog 3 rye in ks. Vlg ry: r 1, (r 2 tes, r 5)
12 keer (= 73 ste). Beg met ’n aw-ry, br nog 3 rye in ks.
Vlg ry: r 1, (r 2 tes, r 4) 12 keer (= 61 ste). Vlg ry: Aw.
Vlg ry: r 1, (r 2 tes, r 3) 12 keer (= 49 ste). Vlg ry: Aw.
Vlg ry: r 1, (r 2 tes, r 2) 12 keer (= 37 ste). Vlg ry: Aw.
Vlg ry: r 1, (r 2 tes, r 1) 12 keer (= 25 ste). Vlg ry: Aw.
Vlg ry: r 1, (r 2 tes) 12 keer (= 13 ste). Vlg ry: * Aw 2 tes,
her van * tot laaste st, aw 1 (= 7 ste).
Knip draad af, ryg deur oorbl ste en trek styf, werk vas.

Afwerking
Werk agternaat toe.
........................................................................................
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GROOTTE
Lengte: 34 cm
Breedte: 42 cm
BENODIGDHEDE
6 rolletjies sagte supermark-tou (van Checkers);
7 mm-breipenne;
50 x 140 cm geblomde materiaal vir voering;
85 cm leerband vir handvatsel;
’n leernaald vir jou masjien;
een groot drukknoop (press stud).
BREI SÓ
Br deurgaans met 2 toudrade tesame. H/aan 50 ste
en br in rekst (= alle rye r). H/af wanneer werk
68 cm lank is.

AfwERkING
Knip voering so groot soos breistuk met naattoelating
rondom aangesny. Vou breiwerk dubbel en werk synate
met oorhandsteke toe. Stik synate van voering toe en
vou boonste rourande om. Stik handvatsel in sye van
voering vas. Plaas voering in sak, nate na binne. Werk
sak en voering met die hand aan mekaar, net onderkant
die aan- en afhegrand. Werk drukknoop aan.
........................................................................................

16, 17 en 18 DRIEkUNS (bl. 34 en 35)

Een patroon, 3 truie. Die instruksies is vir al drie truie:
dit begin met nr. 18 (moulose trui met V-hals),
daarna volg nr. 16 (moulose trui met kraag) en dan
nr. 17 (langmoutrui).

Die skakerings van beskikbare breidraad kan verskil
van dié op die foto’s.

GROOTTE
Pas borsmaat 81 [86; 91] cm
Rondommaat: 92 [99; 106] cm
Lengte tot skouer: 48 [50; 51] cm
Mounaat-lengte (vir langmoutrui, aanpasbaar)
43 [46; 46] cm
BENODIGDHEDE
Moulose trui met V-hals: 6 [7; 7] x 50 g-bolle van enige
soort Elle-dubbeldraad, bv. Classic Wool Blend,
Elle Courtelle DK, Pure Gold DK of Family Knit DK.
Moulose trui met kraag: 7 [8; 8] x 50 g-bolle Escapade of
enige Elle-dubbeldraad.
Langmoutrui: 10 [11; 12] x 50 g-bolle Escapade, Essence
of enige Elle-dubbeldraad.
Vir al 3 truie: 1 knoop; 4 mm- en 3,25 mm-breipenne.
SPANNING
22 ste en 28 rye in ks met 4 mm-breipenne = 10 cm;
23 ste en 28 rye in 4 x 4-rif met 4 mm-breipenne = 10 cm.

Benodigdhede: Kartonsilinder; ’n strook borrelverpakking
(bubble wrap); maskeerband; spelde; spuitstysel.
VOLTOOI SÓ
Rol ’n strook borrelverpakking styf om ’n kartonsilinder
totdat dit die deursnee van die bodem van die bakkie het
en plak die punt met maskeerband vas. Maak die bakkie
klam; sit dit oor die borrelverpakking en trek die sykant
versigtig reg sodat dit egalig is. Speld die bakkie aan die
borrelverpakking deur die laaste rondte egalig in posisie
vas te speld. Spuit stysel oor die bakkie en laat droog
word. Spuit nog ’n laag oor en laat goed droog word.
Verwyder die spelde en haal die bakkie versigtig af.
........................................................................................

13 GEHEkELDE BORSSPELDE (bl. 14)

BENODIGDHEDE
Resbietjies nr 5- DMC Cotton Perle borduurdraad of enige
nr 5-hekeldraad;
metaal-borsspelde (badges);
2 mm-hekelpen.
HEkEL SÓ
Hekel 5 ks en las met ’n gs aan 1e ks om ring te vorm.
Vlg rdtes: Hekel slegs kb in ring en vmeer ste in elke
rdte totdat die hekelwerk so groot is soos voorkant van
borsspeld. Vmin dan weer deur ste oor te slaan totdat dit
styf oor die borsspeld pas en h/af. Trek oor die voorkant
en werk draad weg.
........................................................................................

14 kRAAGSERP (bl. 32)

GROOTTE
Een grootte pas almal
Breedte: 30 cm
BENODIGDHEDE
4 bolle Sirdar Big Softie (super chunky);
10 mm-breipenne.
SPANNING
10 ste en 18 rye in reksteek met 10 mm-penne = 10 cm
BREI SÓ
H/aan 30 ste met 10 mm-penne. Br reguit in rekst
(= alle rye regs) tot werk sowat 120 cm is en h/af. Gee
die voltooide breistuk een draai en speld die aan- en
afhegrande aan mekaar. Werk naat toe.
........................................................................................

15 SAk VAN TOU (bl. 33)

Brei dié sak blitsvinnig met sagte tou en rond af met ’n
mooi geblomde linnevoering.
Voering: Uit die reeks Viena, kleur Autumn, van Hertex
Fabrics, tel. 021 914 3390.
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Almal dra ’n

Ja, selfs ons
vriende op
4 pote kort
nou en dan

iets spesiaals.
Bederf

hulle met ’n
handgemaakte

jassie en
tuisgebakte
koekies, en

leer meer oor
hul wêreld

deur HERMAN LENSING
foto’sMICHAEL LE GRANGE
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dier-baar

Koekies vir jou woef
Ek bak gereeld dié koekies
vir my honde. Sorg dat jy suikervrye
grondboontjiebotter gebruik, en onthou, nie
meer as een koekie per dag nie!
Genoeg vir 40–50 koekies

180 ml pampoenpuree
60 ml suikervrye grondboontjiebotter
2 eiers
420 g (750 ml) volgraanmeel, plus ekstra
vir uitrol

Verhit oond tot 180 °C. Meng al die bestanddele
saam tot sagte koekiedeeg vorm – voeg
ekstra meel by as dit te nat is. Voer twee groot
bakplate uit met bakpapier en spuit goed met
kleefwerende kossproei. Sprinkel ekstra meel
op werkvlak en rol deeg uit tot sowat 5 mm dik.
Gebruik koekiedrukkers met vorms van jou keuse
en druk koekies uit. Plaas op bakplaat en bak
20–25 minute of tot goudbruin. Laat afkoel en
roep vir Wagter!

1

2

3

4

’n Jas vir jou brak

A

A

Vou

Velcro

B

C

Jy het die volgende mate nodig
A. Van nek tot stert se begin
B. Omtrek van maag
C. Omtrek van die nek

Vergroot die patroon op die skets volgens
die mate soos jy dit geneem het. Vou
materiaal van jou keuse in die helfte en sny
jou jassie uit – 1 van die patroon uit elke
kleur lap.

Plaas jou uitgesnyde jassies bo-op mekaar,
met verkeerde kante op mekaar. Stik 5 mm
van die rand aanmekaar en omboor
die jassie.

Werk Velcro vas aan die maag en
kraagdeel van die jassie.

Ons kry inspirasie vir ons hondejassie van die klas-
sieke Burberry-jas, want wie wil nie mooi lyk in die
herfs nie! SARIE se Anita Rossouw wys hoe.

Benodigdhede
1 m elk van 2 kleure geruite lap
2 m omboorsel
bypassende gare

Bederf jou troeteldiere
met Petley’s se nuwe reeks
geblikte gourmet-kos.
Daar is van beesstert vir
die mens se beste vriend
tot salm vir jou kat. Alles
is baie gesond en suiwer.

Koop dit landwyd vanaf R22
vir ’n blik van 775 g.

Bederf jou troeteldiere
met Petley’s se nuwe reeks

Daar is van beesstert vir
die mens se beste vriend
tot salm vir jou kat. Alles
is baie gesond en suiwer.

Koop dit landwyd vanaf R22

C

B

Eet soos ’n koning

BAK SELF

IS JOU HOND BOOS?
Ja, jy is lief vir hom, maar ken jy sy liggaamstaal,
verstaan jy hom regtig? As jy dink ’n
swaaiende stert is altyd ’n positiewe teken,
kan jy sleg verras word. ’n Hond wat jou wil dreig,
kan dalk sy stert hoog oplig en dit styf heen en
weer swaai. Verwar dit met
spelerigheid en jy kan seerkry!
Bron: webmd.com
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DEUR DELIA DU TOIT

Jy beplan al lank daaraan en is 
oortuig dat jy ’n boek in jou het wat 
smeek om geskryf en uitgegee te 
word. Ons kenners gee raad as jy 
die daad by die woord wil voeg

Wag ’n

in jou laai?In 2002 het die 
Amerikaanse uitgewer 
Jenkins Group ’n 
nasionale peiling gedoen 
om te kyk hoeveel mense 

dink hulle “het ’n boek in hulle”. Meer 
as agt uit tien mense het ja gesê! As 
jy so ’n aspirantskrywer is, het die 
berg werk jou dalk later afgeskrik, en 
gevolglik lê ’n halfklaar roman nou al 
jare in jou laai. Só maak jy daai boek 
klaar . . . 

JY HET JOU 
EERSTE HOOFSTUK. 
WAT NOU?
Nou skep jy ’n kommersiële 
produk, sê Elize. “Benader dit so: 
Gaan na ’n boekwinkel, na die rak 
waar jy jou boek wil sien. Is dit 
fiksie, nie-fiksie, ’n politieke boek? 
Gaan kyk nou na uitgewers se 
webblaaie om te sien wat hulle in 
só ’n manuskrip soek en ontwikkel 
dit dan in daardie genre.”

Sommige uitgewers aanvaar 
voorleggings van die eerste 
paar hoofstukke, terwyl ander 

(soos Hester) ’n volledige 
manuskrip verkies. Party gee 
woordtelling-riglyne, ander gee 
skryfwenke. Nou weet jy hoe om 
jou manuskrip verder te ontwikkel 
en gereed te kry om dit aan ’n 
uitgewer voor te lê.

Dan is dit eenvoudig: Dwing 
jouself om te skryf, sê Riana. 
“Moenie sê jy het nie tyd nie. 
Niemand het tyd nie, jy máák tyd! 
Om ’n boek te skryf is soos om ’n 
olifant te eet. Stukkie vir stukkie. 
Elke dag. En op ’n dag het jy die 
olifant opgeëet.”

IS JOU IDEE GOED 
GENOEG?
Riana Scheepers, SARIE-rubriek-
skrywer en outeur van verskeie 
topverkopers wat ook skryfklasse 
aanbied, sê: “Alle voornemende 
skrywers dink hul verhale is uniek en 
wonderbaarlik, en sommige is wel, maar 
die meeste idees is ongelukkig nié.”

Die dat Elize Parker, voormalige 
SARIE-verhaleredakteur en skrywer van 
meer as 40 titels, voorstel dat jy nooit 
’n boek tussen vier mure skryf nie. “As 
jy nog nooit iets gepubliseer het nie, 
kry ’n manuskripontwikkelaar om jou 
te help. Woon werksessies vir skrywers 
by of toets minstens jou storielyn op 
mense wat lief is vir lees en let op hul 
reaksie. As hulle die einde ’n myl ver 
kon raaksien, is jy in die moeilikheid.” 
(Skrywersgroepe soos SA Writers’ 
Network [SAWN] het manuskrip-
ontwikkelaars, of vra op �e Resource, 
’n Facebookgroep vir SA vryskutte.)

Hester Carstens, uitgewer by 
Queillerie, ’n druknaam van NB-
Uitgewers wat meestal �ksie uitgee, sê 
die minimum vereistes vir ’n uitgewer 
om jou boek te oorweeg is dat dit 
boeiend, relatief goed geskryf en 
interessant moet wees.

HOE BEGIN JY?
Kenners is dit eens: Jou eerste hoofstuk moet absoluut aangrypend wees. 
Skep dadelik drama, sê Elize. “Maak moeilikheid, veroorsaak konflik en 
suggereer uitgestelde begeertes. Moenie jou leser spaar nie. Neem hom 
op ’n wilde wipwarit in die eerste hoofstuk sodat hy op geen manier gou 
die boek kan neersit nie.”

Onthou ook, sê Riana: Kuns gaan nooit oor flou emosies nie. “Skryf 
oor wat jou ontroer, kwaad maak of gelukkig maak. As jy skrywersblok 
het, skakel die radio en TV af. Vir minstens ’n week luister jy na geen 
musiek nie en jy lees nie één boek, tydskrif, koerant of selfs pamflet nie. 
Dis verstommend hoe ons ons koppe volprop met dinge wat namens ons 
dink en voel. Ek belowe jou, ná ’n week van stilte waarin jy kans kry om na 
jouself te luister, skryf jy.”
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Jy beplan al lank daaraan en is 
oortuig dat jy ’n boek in jou het wat 
smeek om geskryf en uitgegee te 
word. Ons kenners gee raad as jy 
die daad by die woord wil voeg

Wag ’n

in jou laai?In 2002 het die 
Amerikaanse uitgewer 
Jenkins Group ’n 
nasionale peiling gedoen 
om te kyk hoeveel mense 

dink hulle “het ’n boek in hulle”. Meer 
as agt uit tien mense het ja gesê! As 
jy so ’n aspirantskrywer is, het die 
berg werk jou dalk later afgeskrik, en 
gevolglik lê ’n halfklaar roman nou al 
jare in jou laai. Só maak jy daai boek 
klaar . . . 

JY HET JOU 
EERSTE HOOFSTUK. 
WAT NOU?
Nou skep jy ’n kommersiële 
produk, sê Elize. “Benader dit so: 
Gaan na ’n boekwinkel, na die rak 
waar jy jou boek wil sien. Is dit 
fiksie, nie-fiksie, ’n politieke boek? 
Gaan kyk nou na uitgewers se 
webblaaie om te sien wat hulle in 
só ’n manuskrip soek en ontwikkel 
dit dan in daardie genre.”

Sommige uitgewers aanvaar 
voorleggings van die eerste 
paar hoofstukke, terwyl ander 

(soos Hester) ’n volledige 
manuskrip verkies. Party gee 
woordtelling-riglyne, ander gee 
skryfwenke. Nou weet jy hoe om 
jou manuskrip verder te ontwikkel 
en gereed te kry om dit aan ’n 
uitgewer voor te lê.

Dan is dit eenvoudig: Dwing 
jouself om te skryf, sê Riana. 
“Moenie sê jy het nie tyd nie. 
Niemand het tyd nie, jy máák tyd! 
Om ’n boek te skryf is soos om ’n 
olifant te eet. Stukkie vir stukkie. 
Elke dag. En op ’n dag het jy die 
olifant opgeëet.”

IS JOU IDEE GOED 
GENOEG?
Riana Scheepers, SARIE-rubriek-
skrywer en outeur van verskeie 
topverkopers wat ook skryfklasse 
aanbied, sê: “Alle voornemende 
skrywers dink hul verhale is uniek en 
wonderbaarlik, en sommige is wel, maar 
die meeste idees is ongelukkig nié.”

Die dat Elize Parker, voormalige 
SARIE-verhaleredakteur en skrywer van 
meer as 40 titels, voorstel dat jy nooit 
’n boek tussen vier mure skryf nie. “As 
jy nog nooit iets gepubliseer het nie, 
kry ’n manuskripontwikkelaar om jou 
te help. Woon werksessies vir skrywers 
by of toets minstens jou storielyn op 
mense wat lief is vir lees en let op hul 
reaksie. As hulle die einde ’n myl ver 
kon raaksien, is jy in die moeilikheid.” 
(Skrywersgroepe soos SA Writers’ 
Network [SAWN] het manuskrip-
ontwikkelaars, of vra op �e Resource, 
’n Facebookgroep vir SA vryskutte.)

Hester Carstens, uitgewer by 
Queillerie, ’n druknaam van NB-
Uitgewers wat meestal �ksie uitgee, sê 
die minimum vereistes vir ’n uitgewer 
om jou boek te oorweeg is dat dit 
boeiend, relatief goed geskryf en 
interessant moet wees.

HOE BEGIN JY?
Kenners is dit eens: Jou eerste hoofstuk moet absoluut aangrypend wees. 
Skep dadelik drama, sê Elize. “Maak moeilikheid, veroorsaak konflik en 
suggereer uitgestelde begeertes. Moenie jou leser spaar nie. Neem hom 
op ’n wilde wipwarit in die eerste hoofstuk sodat hy op geen manier gou 
die boek kan neersit nie.”

Onthou ook, sê Riana: Kuns gaan nooit oor flou emosies nie. “Skryf 
oor wat jou ontroer, kwaad maak of gelukkig maak. As jy skrywersblok 
het, skakel die radio en TV af. Vir minstens ’n week luister jy na geen 
musiek nie en jy lees nie één boek, tydskrif, koerant of selfs pamflet nie. 
Dis verstommend hoe ons ons koppe volprop met dinge wat namens ons 
dink en voel. Ek belowe jou, ná ’n week van stilte waarin jy kans kry om na 
jouself te luister, skryf jy.”
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Jy beplan al lank daaraan en is 
oortuig dat jy ’n boek in jou het wat 
smeek om geskryf en uitgegee te 
word. Ons kenners gee raad as jy 
die daad by die woord wil voeg

Wag ’n

in jou laai?In 2002 het die 
Amerikaanse uitgewer 
Jenkins Group ’n 
nasionale peiling gedoen 
om te kyk hoeveel mense 

dink hulle “het ’n boek in hulle”. Meer 
as agt uit tien mense het ja gesê! As 
jy so ’n aspirantskrywer is, het die 
berg werk jou dalk later afgeskrik, en 
gevolglik lê ’n halfklaar roman nou al 
jare in jou laai. Só maak jy daai boek 
klaar . . . 

JY HET JOU 
EERSTE HOOFSTUK. 
WAT NOU?
Nou skep jy ’n kommersiële 
produk, sê Elize. “Benader dit so: 
Gaan na ’n boekwinkel, na die rak 
waar jy jou boek wil sien. Is dit 
fiksie, nie-fiksie, ’n politieke boek? 
Gaan kyk nou na uitgewers se 
webblaaie om te sien wat hulle in 
só ’n manuskrip soek en ontwikkel 
dit dan in daardie genre.”

Sommige uitgewers aanvaar 
voorleggings van die eerste 
paar hoofstukke, terwyl ander 

(soos Hester) ’n volledige 
manuskrip verkies. Party gee 
woordtelling-riglyne, ander gee 
skryfwenke. Nou weet jy hoe om 
jou manuskrip verder te ontwikkel 
en gereed te kry om dit aan ’n 
uitgewer voor te lê.

Dan is dit eenvoudig: Dwing 
jouself om te skryf, sê Riana. 
“Moenie sê jy het nie tyd nie. 
Niemand het tyd nie, jy máák tyd! 
Om ’n boek te skryf is soos om ’n 
olifant te eet. Stukkie vir stukkie. 
Elke dag. En op ’n dag het jy die 
olifant opgeëet.”

IS JOU IDEE GOED 
GENOEG?
Riana Scheepers, SARIE-rubriek-
skrywer en outeur van verskeie 
topverkopers wat ook skryfklasse 
aanbied, sê: “Alle voornemende 
skrywers dink hul verhale is uniek en 
wonderbaarlik, en sommige is wel, maar 
die meeste idees is ongelukkig nié.”

Die dat Elize Parker, voormalige 
SARIE-verhaleredakteur en skrywer van 
meer as 40 titels, voorstel dat jy nooit 
’n boek tussen vier mure skryf nie. “As 
jy nog nooit iets gepubliseer het nie, 
kry ’n manuskripontwikkelaar om jou 
te help. Woon werksessies vir skrywers 
by of toets minstens jou storielyn op 
mense wat lief is vir lees en let op hul 
reaksie. As hulle die einde ’n myl ver 
kon raaksien, is jy in die moeilikheid.” 
(Skrywersgroepe soos SA Writers’ 
Network [SAWN] het manuskrip-
ontwikkelaars, of vra op �e Resource, 
’n Facebookgroep vir SA vryskutte.)

Hester Carstens, uitgewer by 
Queillerie, ’n druknaam van NB-
Uitgewers wat meestal �ksie uitgee, sê 
die minimum vereistes vir ’n uitgewer 
om jou boek te oorweeg is dat dit 
boeiend, relatief goed geskryf en 
interessant moet wees.

HOE BEGIN JY?
Kenners is dit eens: Jou eerste hoofstuk moet absoluut aangrypend wees. 
Skep dadelik drama, sê Elize. “Maak moeilikheid, veroorsaak konflik en 
suggereer uitgestelde begeertes. Moenie jou leser spaar nie. Neem hom 
op ’n wilde wipwarit in die eerste hoofstuk sodat hy op geen manier gou 
die boek kan neersit nie.”

Onthou ook, sê Riana: Kuns gaan nooit oor flou emosies nie. “Skryf 
oor wat jou ontroer, kwaad maak of gelukkig maak. As jy skrywersblok 
het, skakel die radio en TV af. Vir minstens ’n week luister jy na geen 
musiek nie en jy lees nie één boek, tydskrif, koerant of selfs pamflet nie. 
Dis verstommend hoe ons ons koppe volprop met dinge wat namens ons 
dink en voel. Ek belowe jou, ná ’n week van stilte waarin jy kans kry om na 
jouself te luister, skryf jy.”
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IN JOU WÊRELD

KONTAK
 Riana Scheepers: rianas@mweb.co.za
 Elize Parker: elize.parker1@gmail.com
 Nurture: www.nurture.co.za
 Queillerie: www.queillerie.co.za

WAT VAN 
SELFPUBLIKASIE?
Selfpublikasie is ’n uitdaging, 
veral as dit jou eerste boek is. 
Ja, jy maak meer wins, maar jy 
het ook baie uitgawes, sê Elize. 
“Onthou, jy sal dan minstens 
’n báie goeie subredakteur, 
manuskripontwikkelaar, 
uitlegkunstenaar en drukker 
moet betaal.”

Min (tradisionele) uitgewers is 
voorstanders van selfpublikasie, 
sê Hester. “Die gehalte van 
die boekversorging, binne en 
buite, is in 90% van gevalle te 
laag om ’n werklik blywende 
eindproduk te lewer. En dan is 
die boek dalk ‘daar’, maar dis 
moeilik om winkels te oortuig om 
selfpublikasies aan te hou. Wat is 
die nut van ’n boek wat verskyn 
het, maar nooit deur enigiemand 
gelees sal word nie?”                     

JOU BOEK IS KLAAR! UITGEWER TOE . . .
Kies die regte uitgewer, sê Hester. “As die uitgewer in al sy bestaansjare 
nog nooit ‘harde’ wetenskapsfiksie uitgegee het nie, moenie jou manuskrip 
oor robotte in 2219 daarheen stuur nie.”

Moet in hemelsnaam ook nie met jou hele boek onder die arm by ’n 
uitgewer opdaag nie, sê Elize – gaan kyk op hul webwerf waarheen jy dit 
moet stuur. “Skryf ook ’n dekbrief saam met jou manuskrip. Dit moet ’n 
opsomming van elke hoofstuk bevat, ’n beskrywing van jou teikenmark, en 
onder watter genre en selfs subgenre jy dink boekwinkels dit sal aanhou. 
Uitgewers wil sien jy het jou huiswerk gedoen. As jou dekbrief goed is, 
het jy ’n baie beter kans dat jou boek nie net uitgegooi gaan word nie.” 
Benader dit soos ’n werksaansoek – professioneel.

EN AS JY AFGEKEUR 
WORD?
Selfs J.K. Rowling se Harry Potter-
manuskrip is twaalf keer afgekeur voor 
’n uitgewer dit aanvaar het, en vandag 
is sy een van die suksesvolste skrywers 
nóg. ’n “Nee” is nie ’n “nooit” nie.

Maar die realiteit is dat daar vir 
elke J.K. Rowling ’n duisend ander is 

’N VOET IN DIE DEUR
As ’n hele boek jou intimideer, 
is ’n blog ’n goeie manier om 
aan die gang te kom. Dalk sien 
’n uitgewer jou só raak. Tertia 
Albertyn is so iemand. Haar blog 
oor haar stryd met onvrugbaarheid 
het op sy gewildste sowat 4 000 
lesers per dag gelok, en toe vra 
Struik haar of sy ’n boek wil skryf. 
“Ek het natuurlik ja gesê! Ek sal 
aspirantskrywers aanraai om ’n 
blog te begin, al is dit net om jou 
idee by lesers te toets.”

Elize sê jy kan dit ook oorweeg 
om kortverhale vir tydskrifte te 
skryf. “Dis ’n goeie toets, want dit 
word aan ’n redakteur voorgelê. 
Lees altyd ’n paar eksemplare van 
’n tydskrif om vas te stel wat hul 
styl is.”

Skryf ook in vir kompetisies, 
sê sy. “Dit gee jou fokus en ’n 
spertyd – goeie dryfvere. Moenie 
eens dink aan die prysgeld nie; dis 
uitstekende oefening.”

Tertia se boek, So Close: Infertile 
and Addicted to Hope, was ’n 
topverkoper. Die grootste voordeel 
was dat dit haar gehelp het om 
haar onderneming Nurture, ’n 
eierskenkingprogram, te stig, sê sy. 
“Mense het my as ’n kenner begin 
sien nadat my boek verskyn het.”

wat netsowel ná die eerste “nee” kon 
opgehou het, sê Hester. “Maar as jy 
passievol voel oor jou verhaal (indien 
nie, waarom het jy dit voorgelê?), lúister 
dan na die uitgewer se terugvoering. 
Lees dit met ’n oop gemoed en onthou 
dat uitgewers suksesvolle manuskripte 
wíl sien en uitgee. Ons sal nie vir jou 
jok en sê ’n manuskrip werk nié as dit 
inderdaad wel werk nie!”

Indien die uitgewer nie ’n verslag 
gestuur het nie (onthou dat uitgewers 
bedrewe eksterne lesers vir daardie 
verslae moet betaal), kan jy self ’n 
manuskripontwikkelaar vir een betaal.
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Jy beplan al lank daaraan en is 
oortuig dat jy ’n boek in jou het wat 
smeek om geskryf en uitgegee te 
word. Ons kenners gee raad as jy 
die daad by die woord wil voeg

Wag ’n

in jou laai?In 2002 het die 
Amerikaanse uitgewer 
Jenkins Group ’n 
nasionale peiling gedoen 
om te kyk hoeveel mense 

dink hulle “het ’n boek in hulle”. Meer 
as agt uit tien mense het ja gesê! As 
jy so ’n aspirantskrywer is, het die 
berg werk jou dalk later afgeskrik, en 
gevolglik lê ’n halfklaar roman nou al 
jare in jou laai. Só maak jy daai boek 
klaar . . . 

JY HET JOU 
EERSTE HOOFSTUK. 
WAT NOU?
Nou skep jy ’n kommersiële 
produk, sê Elize. “Benader dit so: 
Gaan na ’n boekwinkel, na die rak 
waar jy jou boek wil sien. Is dit 
fiksie, nie-fiksie, ’n politieke boek? 
Gaan kyk nou na uitgewers se 
webblaaie om te sien wat hulle in 
só ’n manuskrip soek en ontwikkel 
dit dan in daardie genre.”

Sommige uitgewers aanvaar 
voorleggings van die eerste 
paar hoofstukke, terwyl ander 

(soos Hester) ’n volledige 
manuskrip verkies. Party gee 
woordtelling-riglyne, ander gee 
skryfwenke. Nou weet jy hoe om 
jou manuskrip verder te ontwikkel 
en gereed te kry om dit aan ’n 
uitgewer voor te lê.

Dan is dit eenvoudig: Dwing 
jouself om te skryf, sê Riana. 
“Moenie sê jy het nie tyd nie. 
Niemand het tyd nie, jy máák tyd! 
Om ’n boek te skryf is soos om ’n 
olifant te eet. Stukkie vir stukkie. 
Elke dag. En op ’n dag het jy die 
olifant opgeëet.”

IS JOU IDEE GOED 
GENOEG?
Riana Scheepers, SARIE-rubriek-
skrywer en outeur van verskeie 
topverkopers wat ook skryfklasse 
aanbied, sê: “Alle voornemende 
skrywers dink hul verhale is uniek en 
wonderbaarlik, en sommige is wel, maar 
die meeste idees is ongelukkig nié.”

Die dat Elize Parker, voormalige 
SARIE-verhaleredakteur en skrywer van 
meer as 40 titels, voorstel dat jy nooit 
’n boek tussen vier mure skryf nie. “As 
jy nog nooit iets gepubliseer het nie, 
kry ’n manuskripontwikkelaar om jou 
te help. Woon werksessies vir skrywers 
by of toets minstens jou storielyn op 
mense wat lief is vir lees en let op hul 
reaksie. As hulle die einde ’n myl ver 
kon raaksien, is jy in die moeilikheid.” 
(Skrywersgroepe soos SA Writers’ 
Network [SAWN] het manuskrip-
ontwikkelaars, of vra op �e Resource, 
’n Facebookgroep vir SA vryskutte.)

Hester Carstens, uitgewer by 
Queillerie, ’n druknaam van NB-
Uitgewers wat meestal �ksie uitgee, sê 
die minimum vereistes vir ’n uitgewer 
om jou boek te oorweeg is dat dit 
boeiend, relatief goed geskryf en 
interessant moet wees.

HOE BEGIN JY?
Kenners is dit eens: Jou eerste hoofstuk moet absoluut aangrypend wees. 
Skep dadelik drama, sê Elize. “Maak moeilikheid, veroorsaak konflik en 
suggereer uitgestelde begeertes. Moenie jou leser spaar nie. Neem hom 
op ’n wilde wipwarit in die eerste hoofstuk sodat hy op geen manier gou 
die boek kan neersit nie.”

Onthou ook, sê Riana: Kuns gaan nooit oor flou emosies nie. “Skryf 
oor wat jou ontroer, kwaad maak of gelukkig maak. As jy skrywersblok 
het, skakel die radio en TV af. Vir minstens ’n week luister jy na geen 
musiek nie en jy lees nie één boek, tydskrif, koerant of selfs pamflet nie. 
Dis verstommend hoe ons ons koppe volprop met dinge wat namens ons 
dink en voel. Ek belowe jou, ná ’n week van stilte waarin jy kans kry om na 
jouself te luister, skryf jy.”
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Met al die slegte nuus waarmee 
ons daagliks gepeper word, 
kan dit maklik ’n gewoonte 
word om dinge erger te maak 
as wat dit is. Hoekom? En hoe 
kan jy dit verander?
DEUR LYDIA VAN DER MERWE
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Ja, die Donald is mos nou die Yanks se president. 
Die vrye wêreld soos ons dit ken, gaan op die 
kop gekeer word. Amerika sal in vlamme opgaan 

en China word dan die hoofmoondheid. En jy kan nie 
Mandaryns praat nie! 

Dis ook net ’n kwessie van tyd voor daai trigger-happy 
mannetjie van Noord-Korea, Kim watsenaam, ’n atoombom 
laat ontplof. ’n Gat in die osoonlaag skiet en ons almal 
daardeur die ruimte in.

Wat as  
die hemel  

val?

deur LYDIA VAN DER MERWE

WEEK 1 15

HOEKOM DAN?
Ons leef in ’n era van “post-truth” (post-waarheid) en vals 
nuus. Ons weet nie meer wie en wat om te glo nie en voel dus 
baie bedreig, sê Karen. 

Die Oxford-woordeboek het “post-truth” gekies as 2016 
se internasionale woord van die jaar. Ná die “Brexit”-
referendum, wat die Britte erg verdeel het, en soortgelyke 
tweedrag met die Amerikaanse presidentsverkiesing het die 
gebruik van die woord die hoogte ingeskiet, volgens Oxford 
University Press.

Die Oxford-woordeboek sê “post-truth” verwys na 
“... omstandighede waarin objektiewe feite minder 
belangrik is om openbare menings te vorm as oproepe tot 
mense se emosies en persoonlike oortuigings” (https://
en.oxforddictionaries.com). Grense vervaag tussen waarheid 
en verdigsel, eerlik en oneerlik, feit en �ksie, skryf Ralph 
Keyes in �e Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in 
Contemporary Life (Amazon). 

Suid-Afrikaners word post-waarhede geensins gespaar 
nie, volgens dr. Van Niekerk. Die toekoms is in baie opsigte 
onseker en onvoorspelbaar en daarom word besluite 
hoofsaaklik emosioneel geneem, sonder om die feite na 
te gaan. Ons voorsien ’n negatiewe uitkoms en reageer 
daarop – want ons verwag dit gaan katastro�es wees.           >
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Intussen wil jou baas jou môreoggend in haar kantoor 
sien. Sy doen dit nooit buiten die gewone personeelver-
gaderings nie. Dis ook nie tyd vir die jaarlikse vorderings-
verslae nie. Waaroor sou dit gaan? Tensy dit slegte nuus is. 
Is jou werk veilig, daar is juis nou sprake van a�eggings by 
’n sustermaatskappy. Jy sien op teen die gesprek. En nou lê 
jy wakker!

Katastro�ese denke. Dit is as die heel ergste scenario in 
jou kop afspeel. Jy oordryf die negatiewe uitkoms van ’n 
situasie heeltemal. 

’n Voorlegging by die werk �op nie net nie, jy word 
summier afgedank. Jy vra iemand uit, kry ’n groot, vet “nee” 
en word tot in die grond toe verneder. Jou beste vriendin 
beantwoord nie jou oproepe nie, sy haat jou seker. Jou man 
is laat, hy was in ’n ongeluk.

Als jou kop se negatiewe praatjies, natuurlik.
Ons rasionaliseer dikwels ons katastro�ese denke as 

’n manier van probleemoplossing. “As die slegste wat 
ek voorsien nié gebeur nie, is dit goed. Gebeur dit, is ek 
voorbereid,” sê ’n kennis dikwels.

Jy dink dís negatief ? Nog iemand verkondig gereeld sy 
háát dit as dit goed gaan, want sy wéét iets gaan skee�oop. 

“Redeneer jy só, gaan jy nooit die lekker dinge raaksien 
nie. Vir die meeste van ons is die lewe se hoogte- en 
laagtepunte, euforie en rampe, uitsonderings. Die lewe gaan 
meestal op dieselfde eentonige trant voort. Maar ons is 
geneig om te reageer op die uiterstes, veral as dit negatief is,” 
meen Kevin Fourie, sielkundige van Pretoria.

Sekere mense is nou eenmaal meer angstig van geaardheid 
en ook meer geneig om met die negatiewe dinge op loop te 
gaan, sê hy.

Dikwels lê die 
oorsprong van 
katastro�ese denke 
in die onderbewuste, 
volgens James de 
Villiers, sielkundige 
en hipnoterapeut van 
Kaapstad. Soos ’n 
traumatiese geboorte of ander lewensbedreigende ervaring 
wat jy gehad het en waar jy intense vrees of angs ervaar het. 
Jy kry dan ’n onbewuste, vlietende gedagte dat jy gaan sterf. 
En daar begin die patroon van katastro�ese denke – om jou 
te beskerm teen iets verskrikliks wat gaan of kan gebeur en 
waarvoor jy jouself moet voorberei.

Hoe dikwels ontaard iets onskadeliks in ’n onvermydelike 
katastrofe? ’n Vlek op jou gesig word ’n kwaadaardige 
gewas? Jou kind wat nie na ’n spesi�eke skool toe kan gaan 
nie se kans op ’n goeie loopbaan is vir goed gekelder? 

Ekstreem, selfs ’n bietjie belaglik? Maar voor jy weet, het 
’n situasie waaroor jy jou bekommer in jou kop ’n dreigende 
ramp geword, volgens die webtuiste psychcentral.com. 

Ons reageer op 
uiterstes, veral as 

dit negatief is
Kevin Fourie

HOE LYK KATASTROFIESE DENKE?
Dit is nie wat met jou gebeur wat jou ontstel nie, maar hóé jy 
daaroor dink, het Epiktetus, Griekse Stoïsynse �losoof, sowat 
twee millenniums gelede reeds gesê. 

Dit wat jy dink gaan (of het) gebeur, is net die sneller, 
volgens dr. Karen van Niekerk, sielkundige van Pretoria. 
Die betekenis wat jy daaraan heg, gaan bepaal hoe jy voel 
en reageer. Hier speel jou oortuigings, waardes, houdings, 
doelwitte en/of aannames ’n groot rol.

Jy is kwesbaar om katastro�es te dink wanneer jou 
verwagting verander in ’n absolute oortuiging – dit móét so 
wees! Dus rigiede oortuigings, waardes, doelwitte, ens.

Karen gee die volgende voorbeelde om te onderskei tussen 
meer buigsame/rasionele denke en rigiede/katastro�ese denke:
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Ek moet tot elke prys 
toelating tot universiteit 
kry, anders sal ek nooit 

suksesvol wees nie.

Ek wil graag universiteits-
toelating kry, anders 
herhaal ek matriek en 

verbeter my punte.

Ek moet eenvoudig 
my werk behou, anders 

gaan ek nooit weer werk 
kry nie.

Ek wil graag my werk 
behou, anders sal ek wel 

’n plan maak.
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HOEKOM DAN?
Ons leef in ’n era van “post-truth” (post-waarheid) en vals 
nuus. Ons weet nie meer wie en wat om te glo nie en voel dus 
baie bedreig, sê Karen. 

Die Oxford-woordeboek het “post-truth” gekies as 2016 
se internasionale woord van die jaar. Ná die “Brexit”-
referendum, wat die Britte erg verdeel het, en soortgelyke 
tweedrag met die Amerikaanse presidentsverkiesing het die 
gebruik van die woord die hoogte ingeskiet, volgens Oxford 
University Press.

Die Oxford-woordeboek sê “post-truth” verwys na 
“... omstandighede waarin objektiewe feite minder 
belangrik is om openbare menings te vorm as oproepe tot 
mense se emosies en persoonlike oortuigings” (https://
en.oxforddictionaries.com). Grense vervaag tussen waarheid 
en verdigsel, eerlik en oneerlik, feit en �ksie, skryf Ralph 
Keyes in �e Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in 
Contemporary Life (Amazon). 

Suid-Afrikaners word post-waarhede geensins gespaar 
nie, volgens dr. Van Niekerk. Die toekoms is in baie opsigte 
onseker en onvoorspelbaar en daarom word besluite 
hoofsaaklik emosioneel geneem, sonder om die feite na 
te gaan. Ons voorsien ’n negatiewe uitkoms en reageer 
daarop – want ons verwag dit gaan katastro�es wees.           >
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Intussen wil jou baas jou môreoggend in haar kantoor 
sien. Sy doen dit nooit buiten die gewone personeelver-
gaderings nie. Dis ook nie tyd vir die jaarlikse vorderings-
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< Kevin sê ons word oorspoel met inligting. Twitter, 
WhatsApp . . . jy weet dadelik as Noord-Korea ’n missiel 
gelanseer het. Dinge word gewoonlik uit die mees 
katastro�ese hoek belig. 

Met Brexit het ons gehoor dis die einde van die Westerse 
wêreld soos ons dit ken. Die pond hét verswak. Maar meer 
beleggings het daarom ingestroom en daar is kommentators 
wat reken dit gaan nou selfs beter met die Britte.

Ons lewe boonop in ’n kitswêreld, nog ’n bydraende faktor 
tot katastro�ese denke, volgens dr. Van Niekerk. Ons is ingestel 
op onmiddellike behoeftebevrediging. As probleme opduik, 
soek ons kitsoplossings. Die lewe is egter nie so eenvoudig nie. 
Ons word oorweldig deur die kompleksiteit daarvan en ons 
magteloosheid kry gestalte in katastro�ese denke.

Ook is ons meer selfgesentreerd. Ons is ingestel op ons eie 
behoeftes en oorlewing (op alle vlakke: �siek, emosioneel, 
intellektueel en geestelik). “Wanneer die wêreld nie inpas by 
ons verwagting van hoe dinge moet wees nie, ervaar ons dit as 
’n ramp. Dit maak ons wêreld besonder klein en bedreigend. 
Selfs in die wêreldpolitiek sien ons hoe mense wil terugkeer 
na eksklusiwiteit.” (Trump wil letterlik en �guurlik mure 
bou, Brittanje wil in hul eie klein hoekie sit, sonder inspraak 
van die res van Europa.) Want ’n kleiner wêreld kan jy 
makliker beheer. ’n Groot wêreld met meer moontlikhede is te 
bedreigend omdat dit so moeilik beheerbaar is, volgens haar.

TEM DAAI GEDAGTES
Hoe voel jy minder hulpeloos? Stop jy die afwaartse 
spiraal van negatiewe denke? Die volgende vier tegnieke 
kan jou denkpatroon help skuif, volgens die webtuiste 
psychologytoday.com. 

1 Moenie oordryf nie, wees spesifiek
Katastro�ese denke is wanneer jy die e�ek van iets 

negatiefs oordryf. As een aspek van jou lewe verkeerd loop, 
glo jy alles gaan uitmekaarval. Dit raak dan ál moeiliker om 
lig in die tonnel te sien. Jou hele perspektief word met ’n 
negatiewe lagie vernis gekleur. 

Om jou manier van dink te verander moet jy klein begin. 
Watter aspekte van jou huis, geliefdes en daaglikse roetine 
bring steeds vir jou vreugde en vertroosting? Watter deeltjies 
van jou lewe voel steeds goed? Wat laat jou veilig voel, lag en 
ontspan? Moenie dit bederf deur oorveralgemenings nie.

2 Slaap. Ja, slaap!
Jy voel goor as jy te min geslaap het, is meer prikkelbaar 

en sukkel om helder te dink. Jy besef dalk hoe dit jou 
interaksie met jou gesin en kollegas beïnvloed. Maar weet jy 
hoe dit jou perspektief van die wêreld kan skeeftrek? Dit kan 
jou hipersensitief vir bedreigings maak, wat tot die verkeerde 
interpretasie van dinge kan lei. Jy kan op molshope fokus 
en berge daarvan maak. Dalk moet evolusie die skuld kry. 

Ná ’n slegte nagrus was ons oervoorvaders meer uitgelewer 
aan predatore. Dus oorkompenseer ons brein en alarmseine 
skreeu. Deesdae doen dit ons egter meer kwaad as goed. 

3 Verstaan jou  
gedagtes definieer jou nie

Dikwels is dit nie net jou negatiewe gedagtes (“die wêreld 
stuur af op ’n ramp”) wat ’n afwaartse spiraal aan die gang sit 
nie, maar ook die feit dat jy jouself dan oordeel. Dit vererger 
net jou angs. (“Ag nee, daar freak ek al weer uit! Wat is 
verkeerd met my?”) Ons almal se gedagtes gaan soms op loop. 

As jy dit eenvoudig as 
gedagtes erken en laat 
verbygaan, is jy minder 
geneig om daarin 
verstrik te raak.

Die verskil tussen ’n 
gedagte wat vassteek 
en ’n obsessie word, en 
een wat verbysweef, is 
wat jy kies om daarvan 

te maak. Probeer om daarna te kyk as ’n onpartydige derde 
party. “Ek het ’n gedagte dat die wêreld op ’n ramp afstuur. 
Goed, ek dink soms só, gewoonlik as my bui ’n bietjie donker 
is. Maar soos enige ander gedagte sal dit ook weggaan. Ek 
gaan net onbetrokke, sonder enige emosie, daarna kyk.”

4 Rek daai spiere
Haal diep asem. Kry vars lug. Eet groente. Gaan draf. 

Voel tuingrond tussen jou vingers. Raak jou tone. Neem ’n 
warm bad. Brei. Slaan ’n spyker in.

Daar is al bewys dat sulke �sieke bewegings jou help om op 
’n spesi�eke oomblik minder angstig te wees. Dis gedeeltelik 
omdat dit jou in interaksie bring met die hier en nou en jou 
omgewing. Dis dan moeiliker om oor die verlede of toekoms 
te tob. As jy gaan stap en jy sien die bome se herfskleed, 
voel jy stewiger in jou wêreld geanker. Dis mindfulness 
(aandagtigheid) op sy beste. Boonop baat jy by die goedvoel-
endor�ene wat jou liggaam vrystel.

Jou gedagtes is baie oortuigend, dit kan jou oortuig dat 
verskeie gevare op jou en jou geliefdes wag. Maar jy hoef 
nie als te glo wat jy dink (of hoor) nie. Onthou, as jou kop 
allerhande skrikwekkende stories uitdink, kan jy die diktafoon 
stop en herfokus. As dit moeilik is om op jou eie te doen, 
oorweeg ’n terapeut se hulp.                                                     

KONTAK
 Dr. Karen van Niekerk: 012 460 4465,  

www.karenvanniekerk.co.za
 Kevin Fourie: 012 348 7393/1342,  

kevin@fourie-psych.com
 James de Villiers: 021 559 6400, jamesdv@iafrica.com
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wêreld nie inpas 
by ons verwagting 
nie, ervaar ons dit 
as ’n ramp
Dr. Karen van Niekerk
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Ek is vyftien jaar getroud. Ons het twee kinders wat nou 
hoërskool toe gaan, my man verdien goed, ek hoef nie 
te werk nie, hoewel ek betrokke is by liefdadigheids-
organisasies, en ons is almal gesond. Tog is ek ongelukkig, 
want ek is eensaam. Al is my man tuis, kan hy netsowel 
by die werk gewees het. Hy is nie ongeskik nie, maar 
dikwels afgetrokke en gefokus op ander dinge. Ek besef sy 
werkdruk is groot, maar dit voel soms vir my asof ek net sy 
kollega is. Ek het lankal opgehou om met hom te gesels oor 
dinge wat my regtig raak. Die kinders is ook my “afdeling”, 
hoewel hy baie vir hulle omgee. Moet ek my daarin berus 
dat ek warmte en omgee van my vriendinne gaan kry?

DEUR MARGUERITE VAN WYK

Eensaam 
in my huwelik . . .
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DILEMMA

ANRI VAN DEN BERG
verhoudingsberader van Pretoria-Oos
Jou situasie is nie ongewoon nie. 
Hou moed: dié dinge kan nog reg-
gestel word. Dit is gewoonlik nie ’n 
doelbewuste besluit van die eggenoot 
om die ander uit te sluit nie, maar ’n 
sameloop van omstandighede. Albei 
dra gewoonlik daartoe by. Jou man is 
die broodwinner, maar die druk op hom 
is dalk groter as wat jy besef. Miskien 
is jy só betrokke by die kinders dat hy 
afgeskeep voel. Dalk voel hy net so 
eensaam soos jy. 

Maak ’n afspraak met hom en gesels 
informeel oor ’n koppie ko�e. Vra 
of hy gelukkig in die huwelik is, daar 

MARLIZE HEPPELL
kliniese sielkundige 
van Klerksdorp in Noordwes
Dit sal goed wees as jy kan aanpas by 
jou man se werksituasie, want dit gaan 
nie altyd vir hom moontlik wees om 
dinge saam met jou en die kinders te 
doen nie.

Bou gerus ook ’n ondersteuningstelsel 
van vriendinne op wat in soortgelyke 
omstandighede as jy is. Julle kan soms 
lekker dinge doen, soos om saam te 
gaan iek of teater toe te gaan. Dit is 
belangrik dat jy onafhanklik van jou 
man kan funksioneer. Om dié rede is 
dit ook goed dat jy jou met sinvolle 
liefdadigheidswerk besig hou.

Máár jy moet beslis spesiale moeite 
doen om steeds kosbare tye saam met 
jou man deur te bring. En julle moet 
genoeg met mekaar praat.

As jy eensaam in jul verhouding voel, 
is dit belangrik om die gevaartekens 
betyds raak te sien. Jy sal weet wanneer. 
Soos as jy emosioneel verwyderd van 
hom voel. Of dalk kom jy agter hy 
tree afgetrokke teenoor jou op. Dit is 
veral ’n probleem by pare in hul laat 
dertigs tot middel veertigs. As julle nie 
daaroor praat nie, kan julle al hoe meer 
vervreemd van mekaar raak en die skade 
kan later te groot raak om te herstel.

Om eensaamheid binne die huwelik  
te bestry, moet julle weer tyd maak om 
met mekaar te gesels. Miskien kan julle 
ooreenkom dat balans die “gonswoord” 
in jul verhouding word. Hy probeer 
doeltre�end optree by die werk, jy is die 
bestuurder van die huishouding en die 
kinders is jul albei se “afdeling”. Daarom 
moet jy én hy tyd maak om dinge saam 
met die kinders, as gesin, te doen. Só 
kry julle almal tyd om mekaar te sien, te 
gesels, ’n bietjie te ontlaai, te lag.

Probeer ook om dít wat jou en jou 
man aanvanklik na mekaar aangetrek 
het, lewend te hou. Miskien was hy 
mal oor lees, of sy humorsin is kostelik, 
dalk is hy mal oor diere of hou hy 
van goeie ieks. Jy kan dit opnuut as 
vertrekpunt vir die verhouding gebruik. 
Nooi hom uit op ’n lekker iek-
afspraak of bederf hom met ’n nuwe 
boek, en bespreek dit met hom.          

aspekte in jul verhouding is wat hom 
ongelukkig maak of meer aandag nodig 
het, en vra uit oor sy werk. Luister 
met ’n oop kop en hart. Dalk weet 
hy nie hoe om jou te benader nie en 
was hy tot voor jul gesprek skrikkerig 
omdat hy gedink het net hy is alleen. 
Hy het dalk gedink jou vriendinne en 
stokperdjies vervul jou.

Probeer ook sowat twee weke lank 
dankbaar wees dat jy ’n man het. 
Dit klink belaglik, maar fokus op sy 
positiewe eienskappe en komplimenteer 
hom opreg. Jy sal nie spyt wees nie. Dit 
doen wondere vir die huwelik. Hy sal 
voel hy word gewaardeer en dít sal weer 
terugbons na jou.

VIR HULP
 Anri van den Berg: 082 541 4357,  

www.vitanova.co.za
 Marlize Heppell:  

MHeppell@nwpg@gov.za
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hoërskool toe gaan, my man verdien goed, ek hoef nie 
te werk nie, hoewel ek betrokke is by liefdadigheids-
organisasies, en ons is almal gesond. Tog is ek ongelukkig, 
want ek is eensaam. Al is my man tuis, kan hy netsowel 
by die werk gewees het. Hy is nie ongeskik nie, maar 
dikwels afgetrokke en gefokus op ander dinge. Ek besef sy 
werkdruk is groot, maar dit voel soms vir my asof ek net sy 
kollega is. Ek het lankal opgehou om met hom te gesels oor 
dinge wat my regtig raak. Die kinders is ook my “afdeling”, 
hoewel hy baie vir hulle omgee. Moet ek my daarin berus 
dat ek warmte en omgee van my vriendinne gaan kry?
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nie altyd vir hom moontlik wees om 
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Máár jy moet beslis spesiale moeite 
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As jy eensaam in jul verhouding voel, 
is dit belangrik om die gevaartekens 
betyds raak te sien. Jy sal weet wanneer. 
Soos as jy emosioneel verwyderd van 
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tree afgetrokke teenoor jou op. Dit is 
veral ’n probleem by pare in hul laat 
dertigs tot middel veertigs. As julle nie 
daaroor praat nie, kan julle al hoe meer 
vervreemd van mekaar raak en die skade 
kan later te groot raak om te herstel.

Om eensaamheid binne die huwelik  
te bestry, moet julle weer tyd maak om 
met mekaar te gesels. Miskien kan julle 
ooreenkom dat balans die “gonswoord” 
in jul verhouding word. Hy probeer 
doeltre�end optree by die werk, jy is die 
bestuurder van die huishouding en die 
kinders is jul albei se “afdeling”. Daarom 
moet jy én hy tyd maak om dinge saam 
met die kinders, as gesin, te doen. Só 
kry julle almal tyd om mekaar te sien, te 
gesels, ’n bietjie te ontlaai, te lag.

Probeer ook om dít wat jou en jou 
man aanvanklik na mekaar aangetrek 
het, lewend te hou. Miskien was hy 
mal oor lees, of sy humorsin is kostelik, 
dalk is hy mal oor diere of hou hy 
van goeie ieks. Jy kan dit opnuut as 
vertrekpunt vir die verhouding gebruik. 
Nooi hom uit op ’n lekker iek-
afspraak of bederf hom met ’n nuwe 
boek, en bespreek dit met hom.          

aspekte in jul verhouding is wat hom 
ongelukkig maak of meer aandag nodig 
het, en vra uit oor sy werk. Luister 
met ’n oop kop en hart. Dalk weet 
hy nie hoe om jou te benader nie en 
was hy tot voor jul gesprek skrikkerig 
omdat hy gedink het net hy is alleen. 
Hy het dalk gedink jou vriendinne en 
stokperdjies vervul jou.

Probeer ook sowat twee weke lank 
dankbaar wees dat jy ’n man het. 
Dit klink belaglik, maar fokus op sy 
positiewe eienskappe en komplimenteer 
hom opreg. Jy sal nie spyt wees nie. Dit 
doen wondere vir die huwelik. Hy sal 
voel hy word gewaardeer en dít sal weer 
terugbons na jou.

VIR HULP
 Anri van den Berg: 082 541 4357,  

www.vitanova.co.za
 Marlize Heppell:  

MHeppell@nwpg@gov.za
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D 
it begin met so ’n gekriewel in die neus en ’n 
kuggie. Jy staan op en gaan werk toe met jou 

neus en jou kuggie. Jy kom huis toe daarmee en met  
’n kop.

Jy’t snuif in die neus.
Dan’s dit naweek en jy kondig aan jy gaan ’n bietjie lê 

al is dit Vrydagaand.
“Maar dis Vrydagaand! Voel jy sleg? En wat van die 

geut . . .?”
Jy weet die geut is nog stukkend en die water drup 

haar wakker as dit reën.
“My neus drup ook,” sê jy ferm. 

En jou kuggie sit om in ’n helse 
hoes, jou hele bors brand. Dis 
elders mooiweer en warm.

Jy’t een van twee goed: ’n 
virus of ’n infeksie, verkoue of 
griep. (Jy vermoed dis griep, 
want griep is ernstiger, mens kan 
longontsteking kry daarvan.) Dis 
die een of ander virus wat die 
Chinese in Beijing gaan staan en 
uitdink het, toe waai die ding oor 
hiernatoe en nou sit jy daarmee.

“My kop! My hele lyf! O, my keel! 
Ooo! Ooo!”

“My lief, moet jy nie dokter toe 
gaan nie?” vra sy besorg. “Jy kan 
permanente skade opdoen.”

“Vir wat moet ek dokter toe 
gaan, ek weet wat my makeer!  
Ek’t griep in ’n baie ernstige 
graad!” sê jy en bewe ’n bietjie. 
Sy gee vir jou ’n vitamienpil so 
groot soos ’n gholfbal.

“Kan ek vir jou ’n Disprin ook bring, my lief?” (Word 
net siek, en hulle noem jou my lief en dra Disprins aan. 
Jy hoes ’n bietjie harder.)

“Disprins help nie vir my gestel nie,” sê jy. “Kan ons 
nie liewer die TV kamer toe dra nie?”
(Jy hoor hoe sy vir haar ma oor die foon sê hoe siek jy 
is, foei tog, dodelik siek en dan moet Ma hoor hoe kla 
hy, hy hoes die hele huis vol.)

Dan kom jou skoonma sowaar op die Saterdagmiddag 
daar aan op haar Harley Davidson met ’n pot heilsame, 
voedsame groentesop agterop, spesiaal vir jou gemaak. 
Jy sê jy weet wragtig nie hoe ander mans so oor hul 
skoonma kan kla nie! Jóú skoonma is haar Harley  
Davidson in goud werd.

Jy vra net so terloops – buite haar hoorafstand –  
hoekom daar nie vleis in die sop is nie.

“Want dis groentesop!”
“Nou wat’s die use van groentesop as daar nie vleis in 

is nie?” vra jy. “Kan jou ma nie vir haarself dink nie?”
“Sal ek dit terugvat kombuis toe?”
Toemaar, ek sal su�er . . .

Jy hoor duidelik hoe sy vir haar ma sê: “En dan wil hy 
nie dokter toe gaan nie, Ma. Ek sê vir hom hy kan  
permanente skade opdoen, maar nee.”

“Gmf, ek’t gedog hy’t al lankal 
permanente skade opgedoen,” 
kom die antwoord.

Jy staan uit jou siekbed op, 
sleep jouself voort soos ’n  
sprinkaan sonder spring, soek 
jou panto�els, en gaan sit voor 
die TV. Jy lyk soos ’n outydse 
Med-Lemon-advertensie.
Maar daar’s ’n game wat gaan 
begin . . .

“En nou? Ek dog jy’s siek?”
“Ek is mos. Ek moet net  

rus kry.”
“Nou rus jy voor die TV?”
“Wil jy nog ’n bietjie sop hê?” 

vra jou skoonma ongevraagd 
tussenin.

Jy weet wat’s goed  
vir jou. Jy aanvaar dadelik  
nog ’n bord sop, met  
dankbaarheid. Jy hoes ook  
nog so bietjie en snuif in ’n  
bondeltjie toiletpapier, dis 

goedkoper as tissues. Teen halftyd moet jou skoonma 
ongelukkig weer gaan, jy hoor haar enjin brul.

“Jy kan vanaand net weer die sop vir hom  
opwarm,” hoor jy haar nog sê. Jy weet nie wáár jy  
vanaand die energie vandaan gaan kry om te eet  
óf te slaap nie.

Vanaand waag jy dit: “Ek dink ek voel nou beter.”
“Ek’s bly, my lief,” sê sy, baie simpatiek. “Hoor  

hoe drup die geut.”
Jy hoor, maar jy wil net gou kyk of die vitamienpil  

en die groentesop-sonder-vleis darem gehelp het.  
M.a.w. of jy ’n bietjie meer energie bygekry het,  
waarvan jy nou ontslae kan raak.

“Lê soontoe!” is die antwoord. “Netnou steek  
jy my aan . . .”

   My  
lief met     
     die  Disprins

deur ANDRÉ LE ROUX

                 SARIE.com      Februarie 2017   |  125

Oor sy ma hom voorsê.
“Adriaan wil eintlik net een ding van sy oom hê,” sê sy ma. 
Half vererg beduie Adriaan self: “Ek onthou ’n bokkie-

skildery wat dáár gehang het.” 
Hy weet nie eens waar die skildery gehang het nie. Hoe  

lank terug sou hy en sy ma in sy oom se huis gewees het? Ek 
stuur hom met die trappe op boontoe. Hy sal wel ’n wa�erse 
hoed of iets tussen Jakes se klere raakloop wat sy studentelewe 
tot nut sal strek.

Toe Adriaan weg is, gee ek die oeroue glimlag wat net ’n 
vrou kan veins.

“Weet jy wie het die bokkie-skildery geskilder, Katrien?”
“Ek dink Tretchiko�,” huigel sy net so keurig terug. 

Tretchiko� se kuns was nog altyd vir my kitsch. Die feite 
het my verras: Vladimir Tretchiko� ’s Fruits of Bali sold for a 
whopping R3,7 million – 10 times it’s pre-sale estimate – at an  
art auction in Cape Town. 

Sou die bokkie-skildery ’n oorspronklike Tretchiko� wees? 
Katrien is vasberade. 
“Is daar plakkertjies iewers? Dan skryf ek my naam op die 

goed wat ek wil hê.”     
Plakkertjies om Katrien se goed te merk. Maar sy kon 

nie haar weg oopsien om Jakes betýds te kom haal by die 
hospitaal ná sy heupvervanging nie. Betýds sê mens gee om. 
Met die bloute in sy oë het Jakes met sy laaste kuier probeer 
verduidelik: “Ek het die laaste paar dae in die hospitaal heeltyd 
gesê ek kan nou enige dag uitkom.”

Die skemerkleur het oor sy hele gesig kom lê. 
Katrien kom staan voor my.
“Ek gaan met jou eerlik wees. Ons het geld in die boedel 

nodig en dis hoekom ek ’n paar van Jakes se goedjies gaan 
koop.”

“Kies vir jou enigiets uit wat jy wil hê, Katrien. Iets wat jou 
aan Jakes laat dink, kan jy verniet kry. Maar Jakes sou nie sy 
goed vir ’n appel en ’n ei wou verkoop nie.”

“Maak jou prys, Saartjie. Ek sal koop.”
Sou die goed vir haar mooi wees? Of wil sy koop om te 

verkoop? 
Jakes het al sy goed gehou. Selfs elke blerrie skoolrapport. 

Dit was ’n stupid opstel van hom wat my laat huil het. Oor die 
berge – 8 April 1973. Ons was in st. 3.

Dit was tóé al duidelik. Die oudste seun van ’n familieplaas 
is nie veronderstel om anders te wees nie. Vir die stoere 
Afrikaner van ’n pa moes dit seker ’n teleurstelling gewees  
het dat Jakes eerder saam met sy ma wil huis-huis speel as 
lande toe ry. 

Toe ons daar stilhou, help ’n Engelse oom vir Pappie met die tent 
van die woonwa. Toe help my boetie Danie ook vir Pappie. Ek het 
Mamma gehelp. Toe Mamma die deur van die woonwa oopmaak, 
het die tamaties op die vloer gelê. Toe was die woonwastorie verby. 
Ons het dieselfde dag nog gaan stap. Waar ons gaan stap het, was ’n 
rivier. Dit was vir my mooi.

Ons het mekaar mooi gemaak as kinders. Jakes het mooi 
lippe gehad om lipstick aan te smeer. As ons klere aantrek uit 
die outydse kis, het hy altyd die wynrooi rok en hakskoene 

gekies en ek ’n broek en ’n das.  
Tannie Dotta het die adder wat in die gras skuil, só besweer: 

“Ek het vir Jakes se ma gesê mens maak nie so met ’n seun nie. 
Verbeel jou, die kind is twaaf jaar oud. Dan sit hy nog op sy ma 
se skoot.” 

Wat sou hy laaste geluister het? Elton John. Ek stel die 
volume harder. And can you feel the love tonight?

Adriaan kom by die trappe af met ’n hoed en ’n jas van Jakes. 
“Jis, Adriaan, manji�ek! Jou oom sou sê: Numero Uno.” 
Adriaan is opgewonde. “Ek hou van hipster.” 
“Ek het ’n handvol briewe en foto’s vir jou gepak in die  

rooi tas.”
“Sal tannie vir my eendag ’n handgeskrewe brief skryf ?” 

Sentimenteel en nostalgies. Nes sy oom.
Katrien klamp haar aan Adriaan. 
“Hy is my hele lewe,” sê sy. “Hoekom het jy nog nooit vir 

Mamma gevra om vir jou ’n handgeskrewe brief te skryf nie?” 
vra sy haar seun. 

Ek steek kerse aan in die outydse kandelaar wat op Jakes 
se moderne eetkamertafel staan. Die huis word koud met die 
son wat ondergaan. Ek voel die porseleinpoppe se oë op my. In 
�uweellappe vou ek die poppe toe en pak hulle een vir een in ’n 
groot houtkis.

“Oor die bokkie-skildery . . .” sê Katrien. “Ek kan nie dink 
dat ek enigsins op ’n bokkie-skildery afgekom het nie,” lieg ek. 
“Maar ek sal rondkyk.”

Die Mercedes ry uiteindelik van die wit huis af weg. Katrien 
draai die venster af. Wat de donder wil die vrou nóg hê? 

“Onthou, ons gaan die huis vir die hoogste moontlike 
bedrag verkoop, sodat jy jou deel kan kry, nadat Jakes se skuld 
aan ons betaal is.”

Ek voel half skuldig toe ek die massiewe voordeur van die 
wit huis oopstoot om in te gaan. Hoekom staan die kis met die 
porseleinpoppe nou oop? My voete vertel die hol storie van ’n 
huis wat in dose gepak word. Die slaapporseleinpop was heel 
bo ingepak.

“Ek kyk na my en my seun se belange.” 
Het die pop gepraat? Ek kon sweer die oë wat nou glaserig 

na my staar, was toe. Ek smyt die deksel van die kis toe en 
steek ’n laventel-wierookstokkie aan die brand.

“Wragtig, Jakes, die mense is erger as wat jy vertel het. 
Laat ek net eers vir ons wyn skink. Nee, man, ek vat nie die 
cheap glase nie. Hier is die kristalglase met die silwer stele. 
Katrien was agter daai glase aan, hoor. Sy’t tot haar neus in 
die kombuislaai gedruk! Ons het vanaand iets om op te clinks, 
hoor. Ek wonder hoe Prosper Mafudza sou voel as hy weet 
die skildery wat hy van jou gekies het, is ’n oorspronklike 
Tretchiko�.”

Jakes gooi sy kop agteroor soos hy lag.
“Waar in jou plakkershuisie sou die bokkie-skildery nou 

hang, Prosper?” vra Jakes.                                                       
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D 
is die soetste, strelendste klanke vir enige 
vrou. Nie “ek het jou lief” of “jy is die mooiste”

of “jy maak die beste sjokoladekoek denkbaar” nie. 
Dis selfs nie ’n romantiese sonate by kerslig nie.

Dis die gelui van ’n telefoon.
Sy kan nie wag om te hoor wie praat nie.
“Hallo? O, dis jy! Hoe gaan dit?”
Vir die volgende halfuur is jy vrouloos/maloos/ 

vriendinloos/girlfriendloos. Jy’s op jou eie.
Ná die halfuur – dit kan enige tyd langer wees – wag 

sy ’n enkele oomblik vir jou om te 
vra wie gebel het. As jy nie gou 
genoeg vra nie, gee sy jou presies 
drie sekondes, dan sê sy self.

“Dit was Sus-en-so. Sy kan so 
lank praat. Sy sê sy was vandag 
by ’n uitverkoping en nadat sy 
die motor geparkeer het, sy was 
op soek na ’n paar skoene, en 
net buite die winkel, toe loop sy 
vas in Sus-en-Daan, hulle was glo 
vir ’n paar dae op Mauritius, om 
kamtig ’n bietjie weg te kom van 
die geweld, maar dis omdat hulle 
nie weet wat om met hulle geld te 
maak nie – sê sy, nie ek nie – toe 
sê Sus vir háár . . .”

Dis waar jy ophou luister.  
(Later sal sy sê jy’t weer nie  
geluister nie.)

Dan lui die telefoon weer. Daar 
lui hy, maar jy’s moeg van telefone 
die heeldag, laat hom lui.

Dis iets wat geen vrou kan  
verstaan nie: jy sit by die telefoon, maar jy  
antwoord nie.

Hoekom moet jy? (Dis duidelik dat iemand anders  
met jou vrou wil praat, nie jy met iemand anders nie.)

“Antwoord solank! Sê ek kom nou!”
Want dis een van ’n vrou se grootste frustrasies: die 

telefoon hou op lui voor sy by hom kon uitkom.
Of sy sê, ná ’n lang dag op die foon, by die huis of op 

kantoor: “Ek gaan nie nou daai foon beantwoord nie.  
Sê ek is in die bad.” Twee luie later en sy sê hallo.

Of sy kom deur drie vertrekke en om sewe hoeke 
aangehardloop – en sy’s net te laat. Dan’s sy vir jóú 
kwaad.

“Jy sit bý die ding! Hoekom antwoord jy nie?!”
“Ek weet mos dis vir jou.”
En die grootste teleurstelling vir enige vrou? Nie ’n 

liefdesteleurstelling of ’n gunstelinglangbroek wat nie 
meer oor die heupe pas nie. Nee: verkeerde nommer.  
Dan’s dit ’n voorspelbare gesprek, wat só verloop:

“Hallo? Nee, jammer, u het die verkeerde nommer.”
“Watter nommer is dit  

daardie?” (Moenie jou  
telefoonnommer vir vreemdes 
gee nie!)

“Nee, dis 961 783 nie 784 nie.”
“O, ekskies.”
“Al’s reg. Tot siens.”
Dan sê sy: simpel man.  

Want ’n potensiële gesprek,  
’n potensiële uitruil van  
niksseggende onnodighede is 
net daar kortgeknip.

Jy vermy dit maklik deur  
eenvoudig nie die telefoon 
te beantwoord nie. As jy dit 
wel waag, is dit sowaar vir 
jou!

“Hallo,” sê jy.
“965 4321,” sê jy.
“Okay, sien weer,” sê jy.
Dan verstaan sy glad nie. 

Net drié reëls gepraat? Met 
wie, en hoekom? Sy vra voor 
die drie sekondes om is.

“Wie was dit?” (Standaard eerste vraag.)
“Koos.”
“Hoekom het hy gebel?” (Standaard tweede vraag.)
“Hy wou net weet wat’s Klaas se telefoonnommer.”
“Is dit rêrig ál?”
Sy verstaan dit nie, teleurgesteld, sê sommer: “Ek 

gaan my ma bel.”
“Jy sien wat ek bedoel?”
“Wat bedoel jy met bedoel? Wié, as ek mag vra, kan 

nêrens heen gaan sonder sy alewige selfoon nie?”

Hallo, 
telefoon 

vir  jou
deur ANDRÉ LE ROUX
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Oor sy ma hom voorsê.
“Adriaan wil eintlik net een ding van sy oom hê,” sê sy ma. 
Half vererg beduie Adriaan self: “Ek onthou ’n bokkie-

skildery wat dáár gehang het.” 
Hy weet nie eens waar die skildery gehang het nie. Hoe  

lank terug sou hy en sy ma in sy oom se huis gewees het? Ek 
stuur hom met die trappe op boontoe. Hy sal wel ’n wa�erse 
hoed of iets tussen Jakes se klere raakloop wat sy studentelewe 
tot nut sal strek.

Toe Adriaan weg is, gee ek die oeroue glimlag wat net ’n 
vrou kan veins.

“Weet jy wie het die bokkie-skildery geskilder, Katrien?”
“Ek dink Tretchiko�,” huigel sy net so keurig terug. 

Tretchiko� se kuns was nog altyd vir my kitsch. Die feite 
het my verras: Vladimir Tretchiko� ’s Fruits of Bali sold for a 
whopping R3,7 million – 10 times it’s pre-sale estimate – at an  
art auction in Cape Town. 

Sou die bokkie-skildery ’n oorspronklike Tretchiko� wees? 
Katrien is vasberade. 
“Is daar plakkertjies iewers? Dan skryf ek my naam op die 

goed wat ek wil hê.”     
Plakkertjies om Katrien se goed te merk. Maar sy kon 

nie haar weg oopsien om Jakes betýds te kom haal by die 
hospitaal ná sy heupvervanging nie. Betýds sê mens gee om. 
Met die bloute in sy oë het Jakes met sy laaste kuier probeer 
verduidelik: “Ek het die laaste paar dae in die hospitaal heeltyd 
gesê ek kan nou enige dag uitkom.”

Die skemerkleur het oor sy hele gesig kom lê. 
Katrien kom staan voor my.
“Ek gaan met jou eerlik wees. Ons het geld in die boedel 

nodig en dis hoekom ek ’n paar van Jakes se goedjies gaan 
koop.”

“Kies vir jou enigiets uit wat jy wil hê, Katrien. Iets wat jou 
aan Jakes laat dink, kan jy verniet kry. Maar Jakes sou nie sy 
goed vir ’n appel en ’n ei wou verkoop nie.”

“Maak jou prys, Saartjie. Ek sal koop.”
Sou die goed vir haar mooi wees? Of wil sy koop om te 

verkoop? 
Jakes het al sy goed gehou. Selfs elke blerrie skoolrapport. 

Dit was ’n stupid opstel van hom wat my laat huil het. Oor die 
berge – 8 April 1973. Ons was in st. 3.

Dit was tóé al duidelik. Die oudste seun van ’n familieplaas 
is nie veronderstel om anders te wees nie. Vir die stoere 
Afrikaner van ’n pa moes dit seker ’n teleurstelling gewees  
het dat Jakes eerder saam met sy ma wil huis-huis speel as 
lande toe ry. 

Toe ons daar stilhou, help ’n Engelse oom vir Pappie met die tent 
van die woonwa. Toe help my boetie Danie ook vir Pappie. Ek het 
Mamma gehelp. Toe Mamma die deur van die woonwa oopmaak, 
het die tamaties op die vloer gelê. Toe was die woonwastorie verby. 
Ons het dieselfde dag nog gaan stap. Waar ons gaan stap het, was ’n 
rivier. Dit was vir my mooi.

Ons het mekaar mooi gemaak as kinders. Jakes het mooi 
lippe gehad om lipstick aan te smeer. As ons klere aantrek uit 
die outydse kis, het hy altyd die wynrooi rok en hakskoene 

gekies en ek ’n broek en ’n das.  
Tannie Dotta het die adder wat in die gras skuil, só besweer: 

“Ek het vir Jakes se ma gesê mens maak nie so met ’n seun nie. 
Verbeel jou, die kind is twaaf jaar oud. Dan sit hy nog op sy ma 
se skoot.” 

Wat sou hy laaste geluister het? Elton John. Ek stel die 
volume harder. And can you feel the love tonight?

Adriaan kom by die trappe af met ’n hoed en ’n jas van Jakes. 
“Jis, Adriaan, manji�ek! Jou oom sou sê: Numero Uno.” 
Adriaan is opgewonde. “Ek hou van hipster.” 
“Ek het ’n handvol briewe en foto’s vir jou gepak in die  

rooi tas.”
“Sal tannie vir my eendag ’n handgeskrewe brief skryf ?” 

Sentimenteel en nostalgies. Nes sy oom.
Katrien klamp haar aan Adriaan. 
“Hy is my hele lewe,” sê sy. “Hoekom het jy nog nooit vir 

Mamma gevra om vir jou ’n handgeskrewe brief te skryf nie?” 
vra sy haar seun. 

Ek steek kerse aan in die outydse kandelaar wat op Jakes 
se moderne eetkamertafel staan. Die huis word koud met die 
son wat ondergaan. Ek voel die porseleinpoppe se oë op my. In 
�uweellappe vou ek die poppe toe en pak hulle een vir een in ’n 
groot houtkis.

“Oor die bokkie-skildery . . .” sê Katrien. “Ek kan nie dink 
dat ek enigsins op ’n bokkie-skildery afgekom het nie,” lieg ek. 
“Maar ek sal rondkyk.”

Die Mercedes ry uiteindelik van die wit huis af weg. Katrien 
draai die venster af. Wat de donder wil die vrou nóg hê? 

“Onthou, ons gaan die huis vir die hoogste moontlike 
bedrag verkoop, sodat jy jou deel kan kry, nadat Jakes se skuld 
aan ons betaal is.”

Ek voel half skuldig toe ek die massiewe voordeur van die 
wit huis oopstoot om in te gaan. Hoekom staan die kis met die 
porseleinpoppe nou oop? My voete vertel die hol storie van ’n 
huis wat in dose gepak word. Die slaapporseleinpop was heel 
bo ingepak.

“Ek kyk na my en my seun se belange.” 
Het die pop gepraat? Ek kon sweer die oë wat nou glaserig 

na my staar, was toe. Ek smyt die deksel van die kis toe en 
steek ’n laventel-wierookstokkie aan die brand.

“Wragtig, Jakes, die mense is erger as wat jy vertel het. 
Laat ek net eers vir ons wyn skink. Nee, man, ek vat nie die 
cheap glase nie. Hier is die kristalglase met die silwer stele. 
Katrien was agter daai glase aan, hoor. Sy’t tot haar neus in 
die kombuislaai gedruk! Ons het vanaand iets om op te clinks, 
hoor. Ek wonder hoe Prosper Mafudza sou voel as hy weet 
die skildery wat hy van jou gekies het, is ’n oorspronklike 
Tretchiko�.”

Jakes gooi sy kop agteroor soos hy lag.
“Waar in jou plakkershuisie sou die bokkie-skildery nou 

hang, Prosper?” vra Jakes.                                                       
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Tretchiko�

Ons koek en keer om die blou helium-ballonne 
uit die kattebak te bondel. Jakes lyk geamuseerd. 
Veral toe tannie Dotta agter drie wegvlieënde 

ballonne probeer aanhol.
“Laat los maar, my tannie,” roep Jakes, “daai drie het nie 

mooi wense vir my nie.” 
Jakes sou sorg dat sy begrafnis ’n vrolike besigheid is. En dit 

was. Geen Tretchiko -rose nie. 
Geen kerkdiens. Verassingsdiens 

onder die bome. Slegs familie en 
vriende. Net ’n handvol. As word 
gestrooi op my ma, pa en broer se graf. 
Plaatjie kan aan die agterkant van my 
ma se graf aangebring word.

Die pastoor gryp die geleentheid 
aan om almal te wil bekeer.

“Sien jy hoekom ek hom hier wou 
uithou?” �uister Jakes.

“Stil nou Jakes, gee my ’n wens 
om jou blou ballon die wolke in te 
stuur, toe? Ek moet nou-nou oor jou 
praat. En jy weet hoe gaan ek tjank.”

Jakes skuif teen my aan. 
“Huil, my skat, ek love ’n Griekse 

tragedie.”
Die vernufspel rondom die boedel 

begin reeds met die teedrinkery.  Jakes  
het my aangewys as the keeper of the keys.

Hierdie testament is opgestel soos ek werklik 
voel. My niggie Saartjie Fourie is nader aan my 
as al my naaste familie. Ek bemaak alle roerende 
goed en balansbedrag van eiendom (ná verkope 
om skuld te delg) aan haar. 

Katrien, skoonsus van Jakes, maak blitsig 
die eerste skuif en druk ’n lysie van kosbare 
ameublement en skilderye in my hand. Goed 

wat oënskynlik na haar moes gaan. Estelle, ’n ander skatryk 
niggie, was �ink gereed met die volgende beweging.

“Ouma se antieke muurhorlosie het Jakes vir my  
belowe, hoor!”

Ek kyk tennis. Katrien dryf die volgende bal.
“Jy stel seker nie belang in Jakes se ou rewolwer nie?”   

Wat sou ’n antieke rewolwer werd wees?
Die porseleinpoppe het doodstil in die vertoonkas in Jakes 

se wit huis in Gauteng vir my gewag. Jakes was spesi�ek oor 
wie hy in sy huis sou toelaat.

My perseel mag slegs deur my niggie Saartjie en Prosper besigtig 
word. Uit privaatheid en respek vir my persoonlike lewe.

Om erfgoed te ontvang is nie 
noodwendig ’n seën nie. Ek is ’n 
wegsmyter, my neef  ’n opgaarder.

Sy argitekontwerpte huis is ’n 
kontras. ’n Kunstenaarsparadys 
met ooptes, lig en drome. Ook ’n 
kakofoniese deurmekaarspul wat tot 
engtevrees lei. Die porseleinpop-
versameling, Art Deco-stoele, 
klassieke antieke meubels, hope 
skilderye en kitsch veg om aandag.  

Vir twee dae pak ek in, voor  
die boedelworsteling in alle erns 
begin. Van amateurboks is daar  
nie sprake nie. 

Die Zimbabwiër Prosper 
Mafudza, wat vir my neef gewerk 
het, waarsku my al vroegmiddag: 
“He didn’t want them in his  

house, madam. Not that one. Katrien. You  
can’t trust her.” 

Toe die laatmiddagson skerp deur die  
baie vensters van die wit huis skyn, kom 
Katrien, die skoonsus-spinnekopvroutjie,  
aas. Asof sy nie genoeg het nie, dink ek  
toe sy uit die Mercedes klim. Sy sleep haar 
seun, Adriaan, saam.  

Adriaan het ’n ouwêreldse aansienlikheid.  
Ek kry hom jammer oor die blos op sy wange. Ill
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Oor sy ma hom voorsê.
“Adriaan wil eintlik net een ding van sy oom hê,” sê sy ma. 
Half vererg beduie Adriaan self: “Ek onthou ’n bokkie-

skildery wat dáár gehang het.” 
Hy weet nie eens waar die skildery gehang het nie. Hoe  

lank terug sou hy en sy ma in sy oom se huis gewees het? Ek 
stuur hom met die trappe op boontoe. Hy sal wel ’n wa�erse 
hoed of iets tussen Jakes se klere raakloop wat sy studentelewe 
tot nut sal strek.

Toe Adriaan weg is, gee ek die oeroue glimlag wat net ’n 
vrou kan veins.

“Weet jy wie het die bokkie-skildery geskilder, Katrien?”
“Ek dink Tretchiko�,” huigel sy net so keurig terug. 

Tretchiko� se kuns was nog altyd vir my kitsch. Die feite 
het my verras: Vladimir Tretchiko� ’s Fruits of Bali sold for a 
whopping R3,7 million – 10 times it’s pre-sale estimate – at an  
art auction in Cape Town. 

Sou die bokkie-skildery ’n oorspronklike Tretchiko� wees? 
Katrien is vasberade. 
“Is daar plakkertjies iewers? Dan skryf ek my naam op die 

goed wat ek wil hê.”     
Plakkertjies om Katrien se goed te merk. Maar sy kon 

nie haar weg oopsien om Jakes betýds te kom haal by die 
hospitaal ná sy heupvervanging nie. Betýds sê mens gee om. 
Met die bloute in sy oë het Jakes met sy laaste kuier probeer 
verduidelik: “Ek het die laaste paar dae in die hospitaal heeltyd 
gesê ek kan nou enige dag uitkom.”

Die skemerkleur het oor sy hele gesig kom lê. 
Katrien kom staan voor my.
“Ek gaan met jou eerlik wees. Ons het geld in die boedel 

nodig en dis hoekom ek ’n paar van Jakes se goedjies gaan 
koop.”

“Kies vir jou enigiets uit wat jy wil hê, Katrien. Iets wat jou 
aan Jakes laat dink, kan jy verniet kry. Maar Jakes sou nie sy 
goed vir ’n appel en ’n ei wou verkoop nie.”

“Maak jou prys, Saartjie. Ek sal koop.”
Sou die goed vir haar mooi wees? Of wil sy koop om te 

verkoop? 
Jakes het al sy goed gehou. Selfs elke blerrie skoolrapport. 

Dit was ’n stupid opstel van hom wat my laat huil het. Oor die 
berge – 8 April 1973. Ons was in st. 3.

Dit was tóé al duidelik. Die oudste seun van ’n familieplaas 
is nie veronderstel om anders te wees nie. Vir die stoere 
Afrikaner van ’n pa moes dit seker ’n teleurstelling gewees  
het dat Jakes eerder saam met sy ma wil huis-huis speel as 
lande toe ry. 

Toe ons daar stilhou, help ’n Engelse oom vir Pappie met die tent 
van die woonwa. Toe help my boetie Danie ook vir Pappie. Ek het 
Mamma gehelp. Toe Mamma die deur van die woonwa oopmaak, 
het die tamaties op die vloer gelê. Toe was die woonwastorie verby. 
Ons het dieselfde dag nog gaan stap. Waar ons gaan stap het, was ’n 
rivier. Dit was vir my mooi.

Ons het mekaar mooi gemaak as kinders. Jakes het mooi 
lippe gehad om lipstick aan te smeer. As ons klere aantrek uit 
die outydse kis, het hy altyd die wynrooi rok en hakskoene 

gekies en ek ’n broek en ’n das.  
Tannie Dotta het die adder wat in die gras skuil, só besweer: 

“Ek het vir Jakes se ma gesê mens maak nie so met ’n seun nie. 
Verbeel jou, die kind is twaaf jaar oud. Dan sit hy nog op sy ma 
se skoot.” 

Wat sou hy laaste geluister het? Elton John. Ek stel die 
volume harder. And can you feel the love tonight?

Adriaan kom by die trappe af met ’n hoed en ’n jas van Jakes. 
“Jis, Adriaan, manji�ek! Jou oom sou sê: Numero Uno.” 
Adriaan is opgewonde. “Ek hou van hipster.” 
“Ek het ’n handvol briewe en foto’s vir jou gepak in die  

rooi tas.”
“Sal tannie vir my eendag ’n handgeskrewe brief skryf ?” 

Sentimenteel en nostalgies. Nes sy oom.
Katrien klamp haar aan Adriaan. 
“Hy is my hele lewe,” sê sy. “Hoekom het jy nog nooit vir 

Mamma gevra om vir jou ’n handgeskrewe brief te skryf nie?” 
vra sy haar seun. 

Ek steek kerse aan in die outydse kandelaar wat op Jakes 
se moderne eetkamertafel staan. Die huis word koud met die 
son wat ondergaan. Ek voel die porseleinpoppe se oë op my. In 
�uweellappe vou ek die poppe toe en pak hulle een vir een in ’n 
groot houtkis.

“Oor die bokkie-skildery . . .” sê Katrien. “Ek kan nie dink 
dat ek enigsins op ’n bokkie-skildery afgekom het nie,” lieg ek. 
“Maar ek sal rondkyk.”

Die Mercedes ry uiteindelik van die wit huis af weg. Katrien 
draai die venster af. Wat de donder wil die vrou nóg hê? 

“Onthou, ons gaan die huis vir die hoogste moontlike 
bedrag verkoop, sodat jy jou deel kan kry, nadat Jakes se skuld 
aan ons betaal is.”

Ek voel half skuldig toe ek die massiewe voordeur van die 
wit huis oopstoot om in te gaan. Hoekom staan die kis met die 
porseleinpoppe nou oop? My voete vertel die hol storie van ’n 
huis wat in dose gepak word. Die slaapporseleinpop was heel 
bo ingepak.

“Ek kyk na my en my seun se belange.” 
Het die pop gepraat? Ek kon sweer die oë wat nou glaserig 

na my staar, was toe. Ek smyt die deksel van die kis toe en 
steek ’n laventel-wierookstokkie aan die brand.

“Wragtig, Jakes, die mense is erger as wat jy vertel het. 
Laat ek net eers vir ons wyn skink. Nee, man, ek vat nie die 
cheap glase nie. Hier is die kristalglase met die silwer stele. 
Katrien was agter daai glase aan, hoor. Sy’t tot haar neus in 
die kombuislaai gedruk! Ons het vanaand iets om op te clinks, 
hoor. Ek wonder hoe Prosper Mafudza sou voel as hy weet 
die skildery wat hy van jou gekies het, is ’n oorspronklike 
Tretchiko�.”

Jakes gooi sy kop agteroor soos hy lag.
“Waar in jou plakkershuisie sou die bokkie-skildery nou 

hang, Prosper?” vra Jakes.                                                       
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