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GOD HET JOU GEPLAAS WAAR HY JOU WIL HÊ 
Pastoor Koot Swanepoel 

  
 “.. Wie weet, of dit nie miskien juis met die oog op 'n tyd soos hierdie is dat jy 

koningin geword het nie!” -  Ester 4:14 NLV 

 
Die verhaal van Ester leer ons twee belangrike waarhede: 
 
1) Jy het mentors nodig om jou te lei. Omdat sy bereid was om na Mordegai te 
luister, het Ester ontdek dat haar roeping nie net was om koningin te wees nie, 
maar om haar volk te red. Wie ken jou goed genoeg om jou roeping in die lewe 
te verduidelik en te bevestig? Wie is lief genoeg vir jou om jou uit te daag 
wanneer jy die pad byster raak en om jou te versterk en te bemoedig wanneer jy 

wil tou opgooi en weghardloop? Ons almal het blinde kolle, ons benodig mense met 20/20 visie om 
inspraak in ons lewens te hê. Josua het na Moses geluister. Timoteus het na Paulus geluister. Rut 
het na Naomi geluister. Na wie luister jy? 
 
2) Jy moet weet dat jy op die plek is waar God wil hê jy moet wees. Mordegai het Ester uitgedaag 
en haar lewe verander deur te sê: “...Wie weet, of dit nie miskien juis met die oog op 'n tyd soos 
hierdie is dat jy koningin geword het nie!” Ester moes tussen haar gemak en roeping kies. Dis 'n 
keuse wat jy ook moet maak. Jy vra: “Wat is my roeping?” Dit kan jou werk, jou huwelik, jou take as 
ouer, of jou vriendskappe behels. Dit kan die buurt waar jy woon of om by jou kerk vrywilligerswerk 
te doen, behels. 
 
Een ding is egter seker: Wanneer God roep, is dit jou “tyd.” Jy mag dalk in die versoeking kom om 
te dink dat jy op die oomblik net water trap, terwyl jy vir 'n ander tyd of 'n belangriker geleentheid 
wag. Nee, jy kan nie jou tyd kies nie; God doen dit! Die Psalmdigter het gesê: “My toekoms is in Ú 
hande...” (Psalm 31:15 NLV). 
  
Seen groete. 
  
Koot.  

 
 

 
 

 



8 
Nongqai Vol 13 No 10A  - Vroue 

VOORWOORD | FOREWORD 

 
 

OKTOBER NONGQAI: VOORWOORD 
Sarie van Niekerk:  Redakteur  Vroue-Nongqai 

  

VOETSPORE 
Wanneer God ons lewensdraadjie 

Nou sou knip… 

        Wat se spore sou ons  nalaat? 

Moet nooit spore trap wat jy wil uitwis nie! 

       Moet nooit woorde spreek wat jy 

  Later wil terug trek nie! 

       Moet nooit dade doen wat jy in 

        Elk geval nooit weer ongedaan 

Kan maak nie! 

      Lewe dan Godvresend 

      Trap spore van geregtigheid! 

   Spreek woorde van lewe! 

        Doen aan ander soos ons Hemelse 

    Vader aan ons doen! 

    Sodat hul dan kan sê: 

  Dit was ‘n man/vrou na God se hart 

                                                (Stiena Lirbrnberg) 

 

Ek kan nie glo dat daar nog net drie maande van hierdie jaar oor is nie. Dit voel soos gister toe die 

jaar begin het en daar het so baie dinge in hierdie jaar gebeur. Ons het afskeid van geneem van 

Brittanje se koningin Elizabeth en kort daarna het ons ook afskeid geneem van die mees geliefde 

en ook die beste polisiekommissaris, toe ons ook moes afskeid neem van gen. Johan van der 

Merwe. 

Met die aanhoudende kragonderbrekings weens beurtkrag, en ons in Brakpan wat een hele dag 

sonder krag gelaat was weens ‘n probleem by die dorp se grootste kragstasie, het ek al begin dink 

hierdie Nongqai gaan nie eers hierdie maand die lig sien nie. Maar hier is dit! 
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Ons het weer hierdie maand baie interessante stories wat absolute moet lees stories is. Daar is 

pragtige foto’s en veral een van die verhale hoe ‘n voormalige polisiebeampte die groot stap geneem 

het om vir ons te vertel van ‘n dramatiese verandering wat in sy lewe gekom het! 

Ons volg die storie van hoe ‘n elfjarige skooldogter van Springs net een middag letterlik soos die 

spreekwoordelike mis voor die son verdwyn het, skaars 300m van die skool af op pad huistoe. Ek 

vertel vir julle van die grootste uitgebreide soektog van die polisie in Springs wat tot nog toe op 

daardie datum van stapel gestuur was, 

Ons oordenking kom die maand weer uit eie geledere uit. Lt kol (kpln) Elmien Oosthuizen, die heel 

eerste vrouekapelaan in die mag is die een wat die maand die pen opgeneem en vir ons ‘n baie 

inspirerende oordenking geskryf het. Baie dankie Elmien ons almal kan iets uit jou boodskap saam 

met ons neem. 

Ek het weer die maand gaan aanklop by my goeie ou koerantkollega, Hennie van Deventer, om vir 

ons ‘n paar bydraes te lewer. Die een is so kosbaar dat ek sommer voel om dit te laat raam. Daar 

leer ek iets, en ek is seker omtrent almal van julle ook, wat ons beslis nooit geweet het nie. Hennie 

beskik net oor die gawe om iets te skryf soos net hy dit kan doen, niemand kan hom dit nadoen nie. 

Baie dankie Hennie. 

The lady on our frontpage this month is W/O Kelebogile Mirriam (Poppy), born and bred in 

Potchefstroom and still a proud member of the South African Police Service. 

Dames, en die enkele here, hierdie is die tweede laaste uitgawe van die jaar. Volgende maand se 

uitgawe (November) sal dus die laaste van die jaar wees, ek dink ek en Oom Hennie, of te wel 

afgetrede brig. Hennie Heymans verdien teen die tyd so bietjie blaaskans. Hierdie was ‘n lang en 

baie vol jaar. Dit is mos 50 jaar gelede dat vroue die eerste keer as volwaardige polisiebeamptes in 

die polisie toegelaat word. Na die November uitgawe sal ons weer in Februarie 2023 (DV) terug 

wees. Dit beteken nie dat julle ‘n blaaskans kry nie. Julle kry nou net baie langer lang tyd om lekker 

stories te skryf. 

Baie dankie aan  almal wat weer die maand bygedra het om ‘n sukses van die Nongqai te maak. 

Veral ‘n baie groot dankie aan Oom Hennie vir sy hulp en bystand. Hennie, ek waardeer elke oomblik 

en elke trooswoordjie as ek die dag moedeloos raak. 

Tot ‘n volgende keer dus. Mooi loop. SHALOM.  
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VOORBLAD | FRONT COVER 

  

W/O Kelebogile Mirriam (Poppy) Morale 
 
Our lady on the front page is W/O Kelebogile Mirriam (Poppy) Morale. She 
joined the South African Police in 2003 and after her training she was 
stationed at Kleinzee Police (see photo below) working at Nodal Point.   
 
Bad Health forced her to take a transfer back to the North West Province 
where she was stationed at the Mooirivier Area.  
 
In 2011 she was spotted by Col. Ida Steyn, and was transferred to Security 
Standards to work with Col. Steyn, where she is still working. She was 

born and bred in Potchefstroom – Sarie van Niekerk  
 
 
 

 

KLEINZEE 
Kol Philip Langenhoven 
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POLISIEGESKIEDENIS | POLICE HISTORY 

 

 

TROU TOT DIE DOOD: HOOFSTUK 1: KINDERJARE 
Gen. Johan van der Merwe  

EK het op Ermelo in Oos-Transvaal grootgeword. Vir ons kinders was dit die paradys. In sy gedig 

“In die Hoëveld” beeld Toon van den Heever die omgewing daar pragtig uit met sy beskrywing van 

die oop ruimtes en die hemel wyd daarbo, die kuddes waaigras wat oor die veld huppel – voorwaar 

’n plek “waar ŉ mens nog vry kan asemhaal en in ŉ God kan glo”. Ewe treffend skets Eugène Marais 

die koue winternagte in sy gedig “Winternag”: 

 

O koud is die windjie en skraal. 

En blink in die dof-lig en kaal, 

so wyd as die Heer se genade, 

lê die velde in sterlig en skade. 

En hoog in die rande, 

versprei in die brande, 

is die grassaad aan roere 

soos winkende hande. 

 

Tydens my kinderjare het die Groot Depressie en die Tweede Wêreldoorlog nog ŉ sterk 

rimpeluitwerking op die ekonomie gehad en daar was landwyd groot werkloosheid. Mense het 

noustrop getrek. My pa was in diens van die Provinsiale Administrasie en verantwoordelik vir die 

instandhouding van die grondpaaie in die distrik. Sy inkomste was karig en ons moes raap en skraap 

om kop bo water te hou. Ons was ses kinders. Geld vir luukshede was daar nie, maar daar was 
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nooit ’n gebrek aan kos en klere nie. My ma het naaldwerk gedoen om Pa se inkomste aan te vul. 

Ons kinders het hard gewerk – voor ek soggens skool toe kon gaan, moes ek drie koeie melk, die 

stal skoonmaak en die koeie na die koeikamp buite die dorp jaag. My jonger broers moes help stal 

skoonmaak. 

Al was ons arm en het ons hard gewerk, was ons gelukkig en daar was baie pret en plesier. Die 

meeste gesinne in ons omgewing was arm, met die gevolg dat ons nooit selfbewus was oor ons 

omstandighede nie. Van kleins af het sekere reëls gegeld wat ŉ onuitwisbare indruk op my gemaak 

het. Een van hulle was: ons moet alles deel. Dit is as ŉ doodsonde beskou as jy een of ander 

lekkerny alleen eet. Ek onthou hoe ek dikwels met groot teësin pouses my nastergal-toebroodjies 

met my maats gedeel het. Ons was versot op nastergalkonfyt, maar dit was ’n skaars ding. Die 

gedagte het egter nooit eens by my opgekom om dit stilletjies alleen te eet nie. Ons skooldrag was 

kakieklere en skoene het ons net kerk toe gedra. Somer en winter het ons kaalvoet geloop. 

Wintermaande was die sypaadjies spierwit geryp, maar ons voetsole was taai en gebarste hakskene 

is met boererate behandel.    

As oudste kind het ek die voorreg gehad dat ek soms nuwe klere gekry het. My klere wat te klein 

geword het, het na my jonger broer gegaan, en so op die ry af. As oudste moes ek egter al die take 

verrig waarvoor my broers te jonk was.  

Ons was ŉ hegte gesin wat streng godsdienstig grootgeword het. My een oupa was hoof-ouderling 

in die NG kerk op die dorp, ŉ waardige patriarg wat die familietradisies streng gehandhaaf het. Ek 

is na hom genoem en dit het byna ŉ familieskeuring veroorsaak. Om die een of ander rede was die 

dorpsmense lief daarvoor om Engelse name te gebruik, soos vandag nog. Van der Merwe het “Vên” 

geword en my voorname Johannes Velde is verkort tot “Javey”. My ouers het besluit om my 

voorname so te registreer: Johannes Velde Javey. My oupa het nie hiervan geweet nie en toe hy 

dit hoor, was hy woedend. Hy het met die predikant gaan praat en gereël dat ek as Johannes Velde 

gedoop word. Onbewus van die derde naam het ek tot st. 8 (nou graad 10) net die name Johannes 

Velde gebruik. Vir my indiensneming by die Polisie was my geboortesertifikaat nodig – toe eers het 

ek met ŉ skok ontdek dat ek nog ŉ naam het. Ek moes “Javey” van my geboortesertifikaat laat 

verwyder omdat dié naam op geeneen van my ander sertifikate voorgekom het nie. 

Ek en my vrou Ans het as kinders saam grootgeword. Sy was in gr. 2 en ek in st. 2 toe hulle ons 

bure word. Haar ma en pa was geskei en haar ma die enigste broodwinner. Hulle het in ŉ sinkhuisie 

sonder ŉ badkamer gewoon – as hulle wou bad, moes die sinkbad in die kombuis vol water gedra 

word. Hulle was egter net twee kinders en het soms meer voorregte as ons geniet.  

Ek en Ans was op skool net maats. Eintlik het ek en haar suster Alida (Lalla), wat ouer as ons albei 

was, tydens ons vroeë skooljare meer dikwels saamgespeel. Ans en Lalla het elke Saterdag 

bioskoop toe gegaan. My ouers het die bioskoop as iets boos beskou en ons het elke Saterdag 

meewarig na hulle gekyk as hulle op pad na die verderf was. 



14 
Nongqai Vol 13 No 10A  - Vroue 

So twee huise van ons af het die Rahl-gesin gewoon. Eslie Rahl, wat ’n bietjie ouer as ek was, was 

alombekend vir sy vaardigheid met ŉ rekker. Om duiwe met ŉ rekker te probeer skiet, was een van 

ons grootste vermake. Ons vaardigheid het egter veel te wense oorgelaat en ons was nooit werklik 

’n bedreiging vir enige duif nie. Maar Eslie het nooit mis geskiet nie.  

Ons het dikwels by Eslie en sy sussies gaan speel. Op ŉ dag het hul hond my onverwags bestorm 

en aan my bobeen gebyt. Daar was twee of drie diep gate. Eslie het terstond besluit die beste raat 

vir ŉ hondebyt is dat die hond wat jou gebyt het, die wond moet lek. Hulle het die hond nader gesleep 

en met mag en mening probeer dwing om die wond te lek. Die hond het geknor en geprotesteer en 

ek moes kort-kort my been wegruk as hy in die gespartel probeer het om nog ŉ hap in te kry.    

Ná ’n vergeefse gespook het ons maar die poging laat vaar. Ek het van die bytplek vergeet tot ek ’n 

dag of wat later ŉ hoë koors ontwikkel het. Die bytplek was rooi en opgeswel en my ouers het my 

dokter toe geneem – iets wat maar min gebeur het. Volgens die dokter het die bytplek amper 

bloedvergiftiging veroorsaak. Ek het ŉ reeks inspuitings gekry en die wond het lank geneem om te 

genees. 

Ons het ŉ tuinwerker met die naam Boesman gehad. Of hy regtig ’n Boesman was, weet ek nie, 

maar hy was kort en gelerig, vandaar die naam Boesman. Boesman was so sewentien jaar oud en 

het waarskynlik meer met ons gespeel as wat hy in die tuin gewerk het. Hy het my die naam 

“Oubaas” gegee en almal het my so genoem toe ek op skool was. My broers, susters en ouer 

vriende ken my steeds as “Oubaas”. 

Ek het twee hartsbegeertes as kind gehad: om ŉ trapfiets en ŉ windbuks te hê. My ouers kon dit 

egter nie bekostig nie. Op ŉ dag het Boesman ŉ trapfiets vir ŉ pond gekoop. Die fiets was in ŉ 

haglike toestand met binne- en buitebande wat gedaan was. Dit het egter groot opwinding 

veroorsaak en ons was in die wolke. Ná baie gepleit het my ma vir ons geld vir gom en plakkies 

gegee sodat ons die binnebande kon regmaak. Maar sodra een lekplek toegeplak is, was daar ’n 

ander. Ná baie gesukkel was albei bande gepomp en Boesman gereed om die fiets in te wy. Met 

my voor op die fiets en ten aanskoue van al die broers en susters het Boesman ongeveer twintig 

treë gery – toe bars albei bande fyn en flenters. 

Boesman was deel van ons gesin. As ons kinders saam stout dinge aangevang het, het ons saam 

pak gekry. Oor hierdie pakgeëry was daar ’n amperse drama ... Op ŉ dag het my pa sy hare by 

Martiens van Staden, die dorp se haarkapper en belangrikste nuusbron, laat skeer. Hy het uiters 

ontsteld by die huis aangekom. Volgens Martiens het die magistraat die vorige week ŉ man skuldig 

bevind omdat hy een van sy werkers ŉ pak slae gegee het. Die man is ernstig vermaan dat dit nie 

weer moet gebeur nie. Wat nou gemaak wanneer Boesman saam met ons kinders gestraf word? 

My pa het geglo alles sal ten gronde gaan as die roede nie meer volgens Bybelse voorskrif gebruik 

word nie. 
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My pa is reguit na speurdersersant Olivier toe. Hy was hoog aangeskrewe as die dorp se 

baasspeurder en regskenner – sy woord was wet. By sy terugkoms was Pa ’n gelukkige man. Sers. 

Olivier het die probleem opgelos. Jy mag nou weliswaar nie meer ŉ werker slaan nie, maar die wet 

verhinder nie dat jy hom skop nie. Van toe af moes Boesman weet, as ons slae kry, kry hy ŉ skop 

op die sitvlak. Ons het hom terdeë beny, want ons slae was baie erger as sy skop. Maar as die wet 

so sê, dan moet dit so wees. 

Ek was in 1949 in st. 5 (nou gr. 7). In daardie dae het ons nie in die laer grade klasse gewissel nie 

– elke klas het net een onderwyser gehad. Ons onderwyser was mnr. Koos Cilliers. Hy was baie lief 

vir katte en het die bynaam Koos Katjies gekry. Ons klas was bevoorreg dat mnr. Cilliers in beheer 

van die klok was. Anders as vandag was daar geen sirene nie. ŉ Klok wat met die hand gelui is, het 

aangekondig wanneer die skool begin, wanneer dit pouse is – of speeltyd, soos ons dit genoem het 

– en wanneer die skool verdaag. Dit was mnr. Cilliers se taak om toe te sien dat die klok stiptelik 

om 7.30 vm. lui vir die skool om te begin en dan weer om 10 vm. vir groot speeltyd. Klein speeltyd 

het om 11.30 vm. gevolg en om 1.30 nm. het die skool verdaag.    

Mnr. Cilliers het ŉ goue sakhorlosie gehad waarop hy vreeslik trots was. Volgens hom het dit nooit 

ŉ sekonde verloor nie. Die skoolklok het elke dag stiptelik volgens die tyd op sy sakhorlosie gelui. 

Niks het ooit verkeerd geloop nie. Maar op ŉ sekere Vrydag het mnr. Cilliers sy sakhorlosie in die 

laai van sy lessenaar in die klas gelos, waar dit heeltemal veilig was, want diefstal het amper nie 

bestaan nie. 

Klein speeltyd sit ŉ groep van ons en peins oor die vervelige twee ure wat nog voorlê voor ons huis 

toe kan gaan. Skielik kry Peet van der Merwe die blink idee om die tyd op mnr. Cilliers se horlosie 

aan te skuif. Ons is haastig klaskamer toe, waar Peet die horlosie uit die laai haal. Met groot 

versigtigheid en ontsag is die wysers 35 minute vorentoe geskuif. Eers wou ons dit ŉ uur maak, 

maar besef toe dat mnr. Cilliers só ’n groot tydsverskil sal oplet. Toe die klas weer begin, het ons 

mnr. Cilliers angstig dopgehou. Soos gebruiklik het hy ná ongeveer ŉ uur op sy sakhorlosie gekyk 

– tot ons groot verligting het hy dit in die laai teruggesit sonder om onraad te vermoed. Stiptelik om 

12.55 nm. het mnr. Cilliers een van die kinders gevra om die klok te gaan lui. Sy horlosie het 

aangedui dat dit 1.30 nm. was. Ons is haastig daar weg terwyl mnr. Cilliers in sy kar geklim en rustig 

weggery het.   

Intussen het die skoolhoof, mnr. James, die klok hoor lui, op sy horlosie gekyk, dit geskud en 

geluister of dit nog loop. Toe is hy na ŉ ander onderwyser om die tyd te kontroleer, want mnr. Cilliers 

se horlosie was mos nog nooit ŉ sekonde te vroeg of te laat nie. Toe die skoolhoof ontdek dat sy 

horlosie reg is en dat die klok op die verkeerde tyd gelui is, skree hy vir die onderwysers om die 

kinders te keer. Dit was ongelukkig ŉ taktiese fout, want al wat kind is, hol toe vir die hek. 

Pandemonium breek uit – sodra die onderwysers een groep kinders voorkeer, breek ŉ ander klomp 

weg. Mnr. James hardloop self hek toe om die kinders voor te keer en word in die stormloop amper 



16 
Nongqai Vol 13 No 10A  - Vroue 

onderstebo gehardloop. Hy is smoorkwaad oor die chaos. Toe alles uiteindelik onder beheer is, is 

dit byna 2 nm., ŉ halfuur later as wat die skool gewoonlik verdaag.   

By sy huis het mnr. Cilliers niksvermoedend sy gang gegaan. Hy het om 3 nm. ŉ tandartsafspraak 

gehad en soos gewoonlik stiptelik ŉ halfuur voor die tyd aangemeld. Die ontvangsdame wou 

verbaas weet waarom hy so vroeg is. Op sy beurt kon hy nie verstaan waarom sy ŉ halfuur voor die 

tyd as vroeg beskou nie. Toe sy hom daarop wys dat dit ŉ uur voor die tyd is, haal hy ewe trots sy 

sakhorlosie uit en wys vir haar die tyd. ŉ Hewige woordewisseling ontstaan oor wie se horlosie reg 

is – uiteindelik moet die tandarts self mnr. Cilliers oortuig dat sy horlosie voor is. Dit was ŉ 

verpletterende neerlaag vir mnr. Cilliers. 

Maandag het ons onbewus van al die drama by die skool aangekom. Daar was groot 

opgewondenheid onder die kinders omdat mnr. Cilliers se horlosie verkeerd was. Mnr. James, ŉ 

groot en indrukwekkende man, het ná ’n kort konsultasie met mnr. Cilliers agter die kap van die byl 

gekom. Die klas is kort en kragtig voor die keuse gestel: “Die skuldiges kom na vore of die hele klas 

kry ŉ loesing.” Verslae het ons groepie vorentoe gegaan en mnr. James na sy kantoor gevolg. 

Gedagtig aan die ontwrigting en ergernis wat die verkeerde tyd veroorsaak het, het mnr. James ons 

elkeen met mening drie houe met die rottang gegee. Die houe het beslis langer gebrand as die 

vreugde van die 35 minute wat ons vroeër van die skool af weg is. 

Ek was allermins ŉ geesdriftige student en dikwels te lui om huiswerk te doen. By die skool 

aangekom, het die sekere wete dat ek ŉ deftige loesing gaan kry, my gewoonlik gedwing om vinnig 

die huiswerk te doen wat ek al die vorige middag moes afgehandel het. 

So het ek op ŉ dag met een breinhelfte my wiskundehuiswerk in die geskiedenisklas gedoen en met 

die ander breinhelfte my bekommer oor die Engelse voordrag later in die Engelse klas. Mnr. 

Erasmus, die Engels-onderwyser, het die gewoonte gehad om kort-kort die uitdrukking “right you 

are” te gebruik. Dit het aan hom die bynaam Rightyouare besorg. Hy was ŉ besonder toegewyde 

onderwyser en het daarop aangedring dat ons Engelse boeke en tydskrifte moet lees en dat al ons 

voordragte uit ŉ Engelse tydskrif moet kom. Op Ermelo was dit omtrent so skaars soos 

hoendertande. 

Ek het in ŉ Jongspan ŉ artikel oor ŉ skilpad gekry. Dit het oor die gewoontes van die skilpad gegaan 

en was nogal tegnies van aard. Ek vra toe my vriend Leon Luitingh om die berig vir my in Engels te 

vertaal siende dat ek besig is met my wiskundehuiswerk. Leon het ernstig beswaar gemaak en tereg 

gewys op sy hopelose Engels. Maar ek was in die nood en het aangehou tot hy ingestem het. Toe 

die Engels-periode aanbreek, het ek gewapen met Leon se vertaling die klas binnegestap met ŉ 

skietgebed dat Rightyouare my nie moet vra om my stuk voor te dra nie. Ek het die vertaling net 

vinnig deurgelees en besef dat dit ŉ katastrofe is. Rightyouare se eerste keuse het op my geval. My 

hart het in my skoene gesak en ek het al stotterend met die voordrag begin, kort-kort na die vertaling 

geloer en dan al sukkelend voortgegaan. Rightyouare onderbreek my: “Waar kry jaar daardie 
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artikel?” Ek antwoord versigtig dat dit uit Jongspan kom. Rightyouare ontplof: “Ek sal dit nie eens 

waag om so ŉ stuk te vertaal nie en jy wat geen snars van Engels af weet nie het die vermetelheid 

om dit te doen!” As straf moes ek ’n opstel in Engels skryf oor al die nadele van nie huiswerk doen 

nie. 

Ons het in daardie jare groot agting vir ons onderwysers gehad. Daar was ŉ uitstekende verhouding 

tussen leerkragte en leerlinge, al het elke onderwyser ŉ rottang gehad wat hy vryelik gebruik het. 

Die rottang moes altyd goed versteek word, want as ons dit in die hande gekry het, het ons ŉ netjiese 

kerf daarin gemaak. Dit het die rottang met die eerste hou laat breek. Leerlinge het dikwels twee of 

selfs drie broeke oor mekaar aangetrek om die pyn van die rottanghoue ’n bietjie te verlig. 

Op skool het sekere erekodes gegeld en leerlinge wat dit oortree het, is as uitgeworpenes beskou. 

Vrugte steel was ŉ gewilde vermaaklikheid, meer om die avontuur as om die vrugte. Ons het almal 

meer as genoeg vrugte gehad, maar niks het lekkerder gesmaak as perskes wat in die maanskyn 

in ŉ ander tuin gepluk is nie. Dit was egter ’n erekode dat geen boom beskadig mag word nie en dat 

die tuine afgewissel moet word. Om te verklik, was ŉ onvergeeflike skande, en om ŉ leuen te vertel 

om jou eie bas te red, was gelyk daaraan. 

Ons kinders moes ons eie speelgoed prakseer, want ons het hoogstens op Kersdag speelgoed 

gekry. Ek het in ’n boek gelees van drie seuns wat ŉ boot uit sinkplaat gemaak en toe lekker op die 

rivier gevaar het. Gou het die hoenderhok ’n dakplaat vermis. Ek het met groot moeite die riffels uit 

die sinkplaat geslaan. Toe het ek ŉ agter- en voorstewe geprakseer uit planke wat ek aanmekaar 

getimmer het. In die boek het die seuns pik gebruik om die boot waterdig te maak. Pik het ek egter 

nie gehad nie en die beste plaasvervanger was teer. Net die dorp se hoofstraat was geteer en ek 

het met groot moeite stukke teer afgeskraap. Toe het ek die teer gesmelt en elke gaatjie van die 

boot met teer gesmeer. 

Ek was pas klaar toe Peet van der Merwe en sy ouer broer Kerneels daar aankom. Hulle besluit 

terstond dat die boot uitgetoets moet word. Dit was Julievakansie, die hartjie van die winter. Die 

naaste water was in die koeikamp waar ŉ spruit geloop het. Met die boot op ons skouers is soontoe. 

Daar aangekom, het die vraag ontstaan wie in die boot gaan sit. Ons het almal geweet die water is 

ysig koud. Kerneels besluit dat Peet die kleinste gebou is en dus die mees geskikte vir die doel is. 

Peet weier egter botweg. Kerneels gebruik al sy oorredingsvermoë om Peet te oortuig dat hy niks 

het om te vrees nie. Hy wat Kerneels is, sal die boot stoot en die koue water trotseer – daar moet 

net iemand in die boot wees om vas te stel of dit kan vaar. Peet ken egter sy broer te goed om dit 

goedsmoeds te sluk. Kerneels belowe later op sy erewoord dat hy Peet nie sal los nie. In ons 

kinderdae was dit die belangrikste eed wat enige mens kon aflê. Om jou erewoord te verbreek, was 

gelyk daaraan om vir ewig verdoem te wees. Dit oortuig Peet toe om in te klim. Die sinkplaat het 

effens ingevou en moes oopgerek word om hom in te kry. 
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Met Peet in die boot stoot Kerneels dit stadig tot in die middel van die spruit waar die water tot by 

sy middellyf kom. Die ysige water eis egter sy tol en Kerneels sien eerder kans vir die ewige 

verdoemenis as vir die koue water wat deur murg en been dring. Hy los die boot en laat waai om by 

die wal te kom. Die boot slaan net daar om. Peet gee een deurdringende gil en kom omtrent gelyk 

met Kerneels by die wal aan. In sy gespook om uit die nou boot te kom, het hy ŉ yslike sny aan sy 

sy gekry wat baie gebloei het. Kerneels het die bloed so staan en beskou en toe doodluiters 

opgemerk: “Die sink het jou gegaps, nè!” 

’n Ander keer het ek – wat met ŉ oormaat van avontuurlus bedeel was – ŉ formule vir buskruit in ŉ 

ensiklopedie ontdek en terstond besluit om buskruit te maak. Die bestanddele was swael, salpeter 

en koolstof. Swael en salpeter was maklik te kry, maar nie koolstof nie. Ten einde raad het ek ŉ 

klomp ou flitsbatterye in die hande gekry en die koolstofstafies fyn gemaak. Dit was egter ŉ 

tydrowende proses. Ná baie proefnemings en raad van boere het ek bruinsuiker in die plek van 

koolstof gebruik – dit het uitstekend gewerk. Ek het eers met patroondoppies geëksperimenteer. Ek 

het dit vol buskruit gemaak, die punt met ŉ hamer toegekap en toe in ŉ vuur gegooi. ŉ Kragtige 

ontploffing het gevolg. Toe het ek ysterpype begin versamel en die een pypbom na die ander 

gemaak. My vriende het pype aangedra en die rustige omgewing is gereeld deur ontploffings 

versteur. Ons bure en die ander inwoners het dit maar gelate aanvaar. Vandag sou ons ontploffings 

sonder twyfel ŉ ernstige oortreding van die Wet op Ontplofbare Stowwe gewees en verreikende 

gevolge gehad het. 

Hoewel ek maar lyf weggesteek het as dit by die akademie kom, het ek op sportgebied goed gevaar. 

Ek was die Oos-Transvaalse bokskampioen in my gewigsafdeling en verskeie jare die rekordhouer 

in hoogspring in my ouderdomsgroep. 

Ermelo Hoërskool het oor die jare bekendheid verwerf vir sy sport- en akademiese prestasies. 

Bekendes soos dr. Chris Stals, voormalige president van die SA Reserwebank, genl. Jan van 

Loggerenberg, voormalige hoof van die SA Lugmag, en adv. Chris de Jager, wat hom onderskei het 

tydens die WVK-verhore, was almal leerlinge van Ermelo Hoër.  

Ná st. 8 het ek die skool verlaat. Later moes ek hard swoeg om my graad te verwerf en ek was 

dikwels spyt dat ek nie beter gebruik gemaak het van die geleenthede op skool nie.  
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DIE GLORIEJARE VAN DIE SUID-AFRIKAANSE POLISIEMAG 
VAANDEL VAN DIE SUID-AFRIKAANSE POLISIEMAG WORD TER 
RUSTE GELÊ 
Genl. Johan van der Merwe 
‘n Vaandel is die simbool van die wese en strewe en waardes van enige mag, al die eienskappe 

van die mag, sy strewe na eenheid, samehorigheid, onderlinge lojaliteit en patriotisme, word deur 

die vaandel weerspreek, 

Deur al die eeue het vaandels ‘n belangrike rol gespeel. Dit het die verskillende magte onderskei en 

‘n besondere identiteit aan elke mag verleen. Die vaandel was die trots van die mag wat in elke lid 

van daardie mag neerslag gevind het. Dit was simbolies van die eenheid en trou van die mag 

teenoor sy vaderland en elke lid van daardie mag. Op die slagveld het die vaandel as inspirasie 

gedien wat lede van die mag aangevuur en besiel het. 

Die eerste vaandel wat ‘n rol gespeel het in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Polisiemag, is 

tussen 1899 en 1902 aan die Cape Mountd Riflemen toegeken, Dit was ‘n koningsvaandel wat deur 

die koning van Engeland toegeken is. Die Cape Mounted Riflemen het voorheen as Frontier Armed 

and Mounted Police bekend gestaan. Later is die naam Zuid-Afrikaanse Berede Skutters aan onder 

andere die Cape Mounted Riflemen toegeken en is later by die Suid-Afrikaanse Polisiemag ingelyf. 

Nadat die Suid-Afrikaanse Polisiemag in 1913 gestig is, het verskeie ander provinsiale polisiemagte 

deel van die Suid-Afrikaanse Polisiemag geword. Dit het noodwendig die aard en wese van die 

polisiemag beïnvloed. Oor die dekades heen het daar egter ‘n eenheid en samehorigheid ontwikkel 

wat lede van die polisiemag onlosmaaklik saamgestel het. 

Die eerste Suid-Afrikaanse Polisievaandel is op 26 Mei 1971 deur die destydse eerste minister, adv. 

B.J. Vorster, aan die polisiemag oorhandig. Soos die geskiedenis van die polisiemag ontwikkel het, 

is ‘n nuwe vaandel ontwerp. Hierdie vaandel is op 6 April 1988 tydens ‘n luisterryke parade by die 

polisiekollege deur die destydse pres PW Botha oorhandig. Duisende toeskouers het die 

oorhandiging gadegeslaan, Daarna is die vaandel met trots tydens parades gedra en vertoon. Dit 

was inderdaad die simbool van die polisiemag se leuse: Ons beskerm en ons dien en het die 

eenheid en samehorigheid van die hele mag vergestalt. Elke lid was trots op die vaandel. 

Nadat pres. FW de Klerk op 2 Februarie 1990 aangekondig het dat daar ‘n nuwe staatkundige 

bedeling tot stand gaan kom, het die verskillende politieke partye en organisasies met 

onderhandelinge in die onderhewig verband begin. Aan die begin van 1994 is sekere 

oorgangsbepalings bepalings aanvaar met die oog op ‘n algemene verkiesing wat gedurende April 

1994 gehou sou word. Volgens die beginsels wat aanvaar is, sou die verskillende polisiedienste in 

een nasionale polisiediens saamgevoeg word. Die Suid-Afrikaanse Polisiemag sou verdwyn. Reeds 

in daardie stadium het mnr. Nelson Mandela en die ANC in ‘n groot mate die toon aangegee. Dit 

was duidelik dat die vaandel van die Suid-Afrikaanse Mag nooit weer vertoon sou word nie, 
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Wêreldwyd word ‘n vaandel as inherente deel van ‘n mag beskou, Op die slagveld sou elke vegter 

die vaandel met sy lewe beskerm. Dit is alom aanvaar dat as die vaandel val, al die lede van die 

mag hulle identiteit verloor het. Wanneer ‘n mag ontbind word, moes die vaandel ter ruste gelê word, 

gelyk aan ‘n teraardebestelling. Soos by enige militêre teraardebestelling gaan dit met ‘n parade, 

Skriflesing, gebed en ‘n paslike seremonie gepaard. 

Toe breek die hartseer dag aan. Die vaandel van die polisiemag moes voor die verkiesing ter ruste 

gelê word. Ds. Basie van Eeden was in daardie stadium die hoofkapelaan van die polisiemag en 

het die ter ruste legging waargeneem. Die vaandel is vir oulaas tydens ‘n parade by die kollege 

vertoon. Na Skriflesing en gebed is die vaandel van die stok verwyder, netjies gevou en in ‘n kis 

geplaas om bewaar te word.  ‘n Trompetblaser het die laaste taptoe geblaas terwyl almal op parade 

gesalueer het, ‘n Kolos het gesterf. ‘n Emosionele en hartseer oomblik vir al die lede wat ‘n leeftyd 

in die polisiemag gedien het. 

 

 

HERHINNERINGE VAN ‘N POLISIEVROU. UITPASSERING EN DIE 
NUWE VLAG 
Elsabè Potgieter 
Na aanleiding van die stukkie wat in die Gloriejare van die Suid-Afrikaans Polisiemag 

verskyn, het ons bietjie rondgekrap en die volgende stukkie oor die parade waarop die nuwe 

vlag aan die polisie oorhandig is, en deur die afgetrede polisievrou, Elsa Potgieter bygewoon 

en deur haar man op film vasgelê is, is toe vir ons deur Elsa geskryf, met pragtige foto’s 

daarmee saam. Baie dankie Elsa 

 
Na indiensneming in Newcastle in November 1980, laai my pa my in 

Januarie 1981 af by die polisiekollege in Pretoria. Daardie maande se 

opleiding is ‘n hele storie op sy eie wat tot ‘n hoogtepunt gekom het in die 

winter van 1981, toe ons ons opleiding voltooi en dit met ‘n onvergeetlike 

uitpassering afgesluit het.   

 

Dit is voorafgegaan met weke se in oefening. Ons moes heen en weer 

marsjeer om presies in pas te wees, en leer om ons treë te rek en krimp as 

die peloton moes links of regs draai. Een van die mans sersante het vir ons 

kom wys presies hoe hoog en netjies reguit ons ons bene moet lig in 

makeer-die-pas, maar die vrouesersante het gou ‘n stokkie daarvoor gesteek want as ons sò moes 

marsjeer sou daar iets te siene wees wat nie by ‘n dame pas nie! Ons studente was nog jonk en 

giggelrig en sou dit dalk net probeer het as maj. (v) Visser nie so streng was nie.   
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Al die vooraf-oefeninge was op die paradegrond in ons skroprokke en ons kon nie wag om ons 

uniforms te kry nie. Uiteindelik kon ons volledige wintersuniforms kry, leer hoe om die knope aan te 

sit, die hemde te stryk en die skoene te versorg. Die skoene moes in stand gehou word met politoer 

en blou leerkleursel, wat ons ook onder die sole moes smeer sodat die amperwit sole nie so skerp 

afsteek teen die blou nie. Die voorbereiding was ‘n hele gedoente want buiten die marsjeerdery en 

saluering was ek ook in die groep wat ‘n massa-gimnastiekvertoning saam met die mansstudente. 

Daarvoor moes ons ook elke middag oefen. Ek kry nou nog flashbacks as ek Ballyhoo se Man on 

the Moon en Dallas se kenwysie hoor.   

‘n Dag of twee vooraf het ons in uniform begin oefen. Party van ons het nogal gesukkel in die 

buitebaan in daardie nou A-lyn rompies, wanneer die peloton moes links of regs swenk. Ek was 

gelukkig redelik in die middel en het nie so gesukkel nie, maar dit het ook gemaak dat my destydse 

verloofde, nou my eggenoot vir die afgelope 40 jaar, nie ‘n mooi foto kon neem toe ons voor die 

paviljoen verby marsjeer nie.  

Daar was ‘n kompetisie onder die mans om te bepaal wie die nuwe polisievlag gaan inbring, maar 

die sersant wie vir ons die makeer-die-pas demonstreer het, het loshande gewen. Hy het sy knieë 

darem hoog gelig hoor! En Netjies!  

Die volgorde van die gebeure ontgaan my nou maar ek onthou hoe spesiaal ons gevoel het omdat 

die eerste polisievlag juis by òns uitpassering, ontvou sou word. Die name van die hooggeplaastes 
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ontgaan my ook maar ek onthou adv. B.J. Vorster was Minister van Wet en Orde, en die destydse 

staatspresident was pres. PW Botha  

My man was toe reeds ‘n entoesiastiese fotograaf en het ‘n reeks foto’s geneem terwyl die vlag 

ontvou het. Ek is standaardlengte en het voor gestaan dus kon ek mooi sien hoe die sersant aankom 

met die vlag, netjies om die stok gerol, nader marsjeer en reg voor die staatspresident tot stilstand 

kom. Hy het ‘n oomblik makeer-die-pas tot die bevel gekom het. Hy staan kiertsregop met die vlag, 

aan ‘n lang paal, onder sy linkerarm. Na ‘n flink linksom is 

hy presies reg in posisie en laat sak die vlag stadig en 

netjies tot die punt reg voor die staatspresident was. Die 

president maak toe die wit strikkie wat die vlag opgerol 

hou, los en die sersant begin die blink gepoleerde 

vlagpaal in die rondte draai sodat die vlag stadig ooprol. 

Hy lig die voorste punt van die paal terselfdertyd al hoër 

sodat die vlag nie in die grond sleep nie. Nadat die hele 

vlag oopgerol is lig die sersant die paal regop, druk die 

agterste punt in die holster aan sy linkersy, maak ‘n 

linksom en marsjeer op bevel flink weg. Waarheen weet 

ek nie. Ons is kort daarna van die veld af en terug na ons 

kamers om te verklee vir die massa gimnastiekvertoning, 

en ‘n vertoning deur die gimnaste en berede-afdeling.  

Die nuwe vlag was die ou Republiekvlag met die Polisie 

embleem in die onderste hoek. Later jare 

toe ek  kantoorwerk begin doen het, het ek 

so ‘n vlag op my lessenaar gehad, in ‘n blou 

glas staandertjie.  

 

Daar was verversings vir ons ouers en 

ander gaste, die studente kon net ons ouers 

ontmoet vir foto’s en ‘n piekniek onder die 

bome. My ouers en verloofde het my 

bagasie huistoe geneem want ons is direk 

na die uitpaseringsparade per trein na 

Durban waar ons aan die militêre taptoe 

deelgeneem het. Ek was in die massa 

gimnastiekvertoning en ook in die erewag wat elke vertoning geopen het. Dis waar ek geleer het 

van blitsvinnig verklee!  
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Na afloop van die militêre taptoe is ons per trein terug waar sommige van ons by ons onderskeie 

dorpe afgelaai is onderweg na Pretoria, die Natallers dus eerste. Ons was drie wat in New Castle 

afgelaai is, in die middel van die nag! Die trein het nie ‘n skedule gehad nie en was nêrens op 

kennisgewingborde of enige publieke plek aangeteken nie, om sekuriteitsredes, dit was immers vol 

met polisiebeamptes. Gelukkig het my pa se kontakte by die spoorweë gesorg dat hy betyds vir my 

gewag het, maar die ander twee moes wag vir die plaaslike polisie om hulle te gaan oplaai, en 

daardie hardebaard lede het gedink dis skreeusnaaks om die ‘meisietjies’ te laat wag, in die winter, 

in die donker op ‘n spookleë perron. Ek en my pa het maar saam met die ander twee gewag en 

hulle nie net daar gelos nie. 

41 Jaar is ‘n lang tyd, maar die dinge wat ‘n diep indruk maak, vergeet mens nooit. Ek sou dit 
graag weer wou doen, as ek net in my ou uniform kon pas. 

 

 

 

 

MY TIME AT SECURITY STANDARDS, WHAT A JOURNEY 
W/O Kelebogile Miriam Morale (Poppy) 
 

Kelebogile Mirriam Molale, born and bred in Potchefstroom in the 
Northwest Province. I have always been fascinated by seeing ladies 
in their Police uniform and always had felt that crime takes something 
away from people. After Matric I decided to apply for the Police 
Service. I got lucky to be successful in my application and did my 
training at Pretoria Police College in 2003. 
 

We did Academics, Physical Training, Safe handling of Firearm and 

Drill, which I loved. The journey was not easy as at some point one 

would feel that was not the right place to be, not realizing that we were 

getting prepared for the outside world. I decided to acclimatize and to 

be mentally strong because without a strong mind I don't think I would 

have finished my training.  

 

We met different characters of fellow trainees, and the instructors did their best in helping us to 

achieve and always reminding us how dangerous it is outside the college. In the end we were a 

family within a platoon.  

 

The last days of college were most enjoyable as we practiced our pass out parade. The excitement 

of fitting our ceremonial uniforms and looking forward for our families and friends to come and 

experience that with us. To my surprise the pass out day was the most beautiful and most emotional 

day.  
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It became sadder when some of us had to say goodbye to our families because we were placed in 

other Provinces. We were on our way to the Northern Cape in Namakwaland Area. It was the longest 

travel but when the destination was reached to us it was like we were in another state.  

 

There were challenges here and there, language and accommodation but soon all was sorted.  I did 

my field training in Springbok and Nababeeb. I was later transferred to my station in Kleinsee where 

I worked until I got health issues and transferred back to Northwest Province in the then Mooirivier 

Area.  I worked at the Nodal Point in Crime Intelligence. The Areas were phased out and I was 

transferred to the Provincial Counterintelligence where I worked as a Vetting Officer. There were 

issues that I dealt with and not being able to give my all. My peace came in 2011 when a beautiful 

soul asked me to work with her at Security Standards. 

 

What a journey, then still a Constable under a warm wing of someone who was not my age, not my 

race but saw the best in me. I worked as a MISS Custodian under the Command of Capt. Ida Steyn 

who did in service training and today, I am proud to say thank you Capt. Steyn for having had trust 

in me and my abilities.  I got promoted to the rank of Sergeant in 2014 still enjoying my work and 

learning each day.  
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2018 came and my Commander went on retirement. In 2021 I got promoted to the rank of Warrant 

Officer and I continue to give the best that I can and still learning. My aim will always be to protect 

and serve. With God on our side. 

Comments by Col Ida Steyn 

 

Kol Ida Steyn oor Poppy:  “Ek het opgemerk dat Poppy nie baie gelukkig in die afdeling is waar sy 

gewerk het nie. Ek het met haar gaan praat en sy het haar verhaal vir my vertel en gesê asgevolg 

van haar persoonlike trauma wat sy nog nie verwerk het nie, het sy dit moeilik gevind om haar beste 

werk te lewer. Sy het gesê onderhoude wat sy met mense moet gaan voer aan wie sy dalk slegte 

nuus of iets onaangenaams moes meedeel, het haar begin vang. Ek het haar toe gevra of sy nie by 

my wil kom werk by Security Standards”.  

 

Die traumatiese verhaal van Poppy het toe uitgekom. Sy het ‘n tweeling verwag. Die tweetjies is toe 

vroegtydig gebore maar die een babatjie is kort na geboorte dood. Hier gebeurtenis in haar lewe 

het haar in ‘n diep depressie gegooi. Poppy het op daardie stadium by intelligensie afdeling gewerk. 

 

Sy het toe by kol. Steyn begin werk en Poppy het begin blom. Die veranderde omstandighede 

waaronder sy gewerk het en die werksomgewing het haar baie gehelp om haar depressie te 

verwerk. Sy is ook later bevorder tot die rang van adjudantoffisier. “Vandag is Poppy ‘n baie 

gelukkige werker. In die tyd wat  ons saam gewerk het, het ek my oor haar ontferm ‘n  hegte 

vriendskap het tussen ons ontstaan. Ons is steeds vriende en Poppy is steeds ‘n uitstekende 

polisiebeampte. Sy maak haar kind alleen groot en die presteer ongelooflik goed”, se kol.Steyn. 
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CHIEF CONSTABLE LUCY D'ORSI 
POLICE CHIEF IN CHARGE OF QUEEN'S FUNERAL HAILS OPERATION LONDON BRIDGE 
AS 'ENORMOUS SUCCESS' AFTER 5,000 OFFICERS FROM ACROSS UK SUPPORTED 
ROYAL EVENTS IN 10 DAYS OF OFFICIAL MOURNING 
 

• Chief Constable Lucy D'Orsi declared the operation 'an enormous success'  

• She was Gold Commander for Operation London Bridge in charge of security 

• Police were drafted in from across the country for the various funeral events  

• She said it was 'too early' to determine the cost of the massive operation  

By Darren Boyle for Mailonline 

Published: 08:45 BST, 24 September 2022 | Updated: 08:48 BST, 24 September 2022 

 

Operation London Bridge has been described as 'an enormous success' by the officer in charge of 

coordinating policing for the Queen's funeral and national mourning period. 

More than 5,000 police officers from across the UK supported 10 days of ceremonial events to mark 

the death of Queen Elizabeth II. 

The number of officers drafted in to support events in Scotland, London, Windsor and Norfolk would 

make up the fifth largest police force in England and Wales, with tens of thousands of additional 

officers supporting events locally. 

 

Chief Constable Lucy D'Orsi, gold commander for Operation London Bridge, said: 'From a 

policing perspective, I think it's been an enormous success. What made this operation 

different to ones we routinely do is that there was no notice' 
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D'Orsi, who is head of the British Transport Police said a great deal of planning went in to 

protect the events from possible terrorist attack 

 

Chief Constable Lucy D'Orsi, gold commander for Operation London Bridge, said: 'From a policing 

perspective, I think it's been an enormous success. 

'What made this operation different to ones we routinely do is that there was no notice. 

'The operation starts from the minute that we were aware of the death of Her Majesty and that makes 

it fundamentally different to any other operation.' 

She added that it was 'too early to tell' the full cost of the operation, which was the largest ever 

ceremonial policing operation. 

Ms D'Orsi, who since March 2021 has served as chief constable of the British Transport Police, said 

the operation involved the 'largest ever deployment of hostile vehicle mitigation' with large vehicle 

barriers blocking off the entrances to roads in central London such as The Mall. 

'We have sadly in the past seen terrorist attacks which have used the car as a weapon, so it is 

important to make sure that areas are sealed off so that the public is safe.' 

Ms D'Orsi thanked the officers and staff involved in Operation London Bridge, as well as the public 

'who understood the extra security measures in place for such an occasion and supported police 

officers, staff and volunteers in their duties'. 
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Around 650 protection officers, firearms officers and armed response vehicles were sent out over 

the 10 days of mourning, with over 500 specialist search teams trained to scour key landmarks and 

buildings where crowds gathered. 

More than 50 police dogs trained in explosives and firearms detection were also deployed. 

The day of the Queen's funeral itself was the Metropolitan Police's largest-ever policing operation, 

beating the opening and closing ceremonies of the London Olympics in 2012. 

Home Secretary Suella Braverman said: 'This was the largest ever ceremonial policing operation, 

seeing thousands of officers deployed from forces across the United Kingdom to manage and 

oversee this unparalleled event, including ensuring the safety of the Royal Family and foreign 

dignitaries during the state funeral. 

'I have seen first-hand the professionalism, dedication and skill of officers, who should be immensely 

proud of their work.' 

Share or comment on this article:  

Police declare security operation around Queen's funeral 'a major success' 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11245315/Police-declare-security-operation-Queens-

funeral-major-success.html 

 

 

21 KANONSKOTE OM MY GEBOORTE IN LONDEN TE VIER.  MY 
VERJAARSDAG MAATJIE SE BEGRAFNIS 
Anel Geyser 
 

So sit ek nou al van Maandag af en broei, of ek hierdie mag sê of nie. Nou het 

ek maar besluit, ek is mos al as 'n rebel gebrandmerk, so ek kan maar hierdie 

sê.  

Maandag, 19 September 2022 is my verjaarsdagmaatjie ter ruste gelê. Ek is 

vroeg die oggend van Dinsdag 21 April 1959 gebore in die St. George Hospital 

in Londen wat glo nie vêr van die paleis af is nie. Die dokter het glo deur die loop 

van die oggend vir my ma 'n groot bos rose gebring en gesê sy moet luister. Die 

21 kanonskote was om my geboorte te vier, maar eintlik was dit koninging 

Elisabeth se verjaarsdag. So, elke jaar, op die 21 April, as die kanonne afgaan is my verjaarsdag 

ook herdenk. Hoe het dit gebeur dat ek daar gebore is? My pa was daardie jare by departement 

inligting en is Engeland toe verplaas, as diplomaat. Voor hulle vertrek het hulle uitgevind dat ek 

saam gaan. (So ek is trots vervaardig in Suid Afrika). Hulle is met die boot oor want vlieg was nog 

nie so algemeen nie. My ma het gesê sy was vir twee weke permanent siek op die boot. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11245315/Police-declare-security-operation-Queens-funeral-major-success.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11245315/Police-declare-security-operation-Queens-funeral-major-success.html
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 Ek is nie presies seker wanneer hulle in Engeland 

aangekom het nie, maar ek glo dit was so vroeg in die 

jaar 1959. Hulle het glo in 'n plekkie in Twickenham 

gebly. Ek weet ook my pa het die koningin ontmoet om 

sy geloofsbriewe aan haar te oorhandig. Hy het 'n 

sertifikaat wat sy geteken het in sy studeerkamer. 

 

Ek dink dit moes vir my oupagrootjie 'n baie 

onaangename skok gewees het dat een van sy 

agterkleinkinders daar gebore is. Kyk, oupagroot is in 

1874 gebore en was nie 'n groot liefhebber van die 

Engelse nie. Hy was 'n generaal in die Boereoorlog en 

glo op 'n stadium voëlvry verklaar. Hy kon Engels praat 

soos 'n Engelsman en het baie inligting so vir die Boere 

gekry. Oupagroot is 'n paar dae voor my 21ste 

verjaarsdag oorlede, op 106. Hy was die vorige jaar 

nog op my uitpassering. Net so ietsie interessant. 

 

As klein dogtertjie was ek gek oor, daardie tyd, Prins 

Charles. Hy het vir my die mooiste blou oë gehad! Ek on my altyd verkyk aan foto’s van hom. Nou 

is hy 'n ou man en koning!  
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Ons het na my geboorte na 'n huis getrek in Walton on Teams. Dieselfde voorstad waar Julie 

Andrews gebore is. Volgens my ma is sy getroud in 'n kerkie nie vêr van waar ons gebly het nie. Ek 

kan ons huis daar onthou en die tuin. Daar het ek my liefde vir affodille gekry. Die blomme het aan 

die onderkant van ons tuin sommer so tussen die gras gegroei. Ek het gereeld arms vol gepluk en 

huistoe gevat en dan kon mens nie sien dat ek gepluk het nie. Ek self is glad nie lief vir die Engelse 

taal nie maar een van die mooiste gedigte, in Engels, vir my is die een van William Wordsworth, “I 

wondered lonely as a cloud, that floats on high o'er vales and hill, When all at once I saw a crowd, 

A host, of golden daffodils; Beside the lake, beneath the trees, Fluttering and dancing in the breeze”. 

 

In 1963 het ons teruggekeer na die Republiek, Aprilmaand. Ek het daardie jaar op die boot verjaar. 

Die Pendennis Castle. 

 

Nou ek weet daar is baie gemengde gevoelens oor die Engelse en die monargie, maar kom ons kyk 

bietjie verby dit alles. (Kyk, ek is ook nie 'n groot Engelse voorstander, na wat my eie geskiedenis 

van voorouers is, maar dit daar gelaat). 

 

Maandag 19 September 2022 was 'n baie geskiedkundige dag. Nog nooit was soveel staatshoofde 

op een slag bymekaar nie. As ek dink aan die logistieke nagmerrie wat dit nie vir daardie polisie 

moes wees nie! Dan die kolonne, gedissiplineerde militêre personeel wat die kis vergesel het. Die 

uitdrukking op hulle gesigte, die kisdraers! Ek dink dit moes 'n massiewe voorreg gewees het om 

deel te kon wees van so 'n geskiedkundige, hartseer dag en sy verrigtinge! Die kerkdienste, nie 

politieke propaganda nie. Mens kon amper, amper die atmosfeer hier aanvoel! En alles op tyd! 

Statig. Die twee minute stilte wat STILTE was! Ek het skoon hoendervleis gekry. Dit was 'n begrafnis 

waar daar ten eerste van 'n moeder afskeid geneem is, dan 'n ouma en oumagrootjie, maar tog ook 

van 'n koningin wat haar hele lewe aan haar land gewy het, langer as wat baie van ons oud is, in 

die kollig was. En sy was 'n statige vrou, van jongs af tot die dag van haar dood. So, dit was 'n 

gepaste wyse om van haar afskeid te neem. Kom ons beskou dit dan as sulks 

 

Nou, ek dink net hulle het (verskoon die woord) moer vêr geloop. Die vloot wat die kis getrek het! 

Vir al daardie afstande was almal in pas en in lyn, en dan dink ek, sou so iets statigs en so 

georganiseerd, nou, hier by ons kon plaasvind? Ek wil nie eens daaroor spekuleer nie, maar die 

mooi gewyde dag van Maandag onthou, as 'n baie geskiedkundige dag, om nog lank te onthou. 
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Ek hoop nie ek het iemand te na gekom 

hiermee nie, maar dis maar net my 

waarneming. Ek kan nog baie sê oor al 

die mooi maar dan is my storie te lank.  

Terug in Suid-Afrika, sit ek nou die aand 

en dink. As dit aand word en mens sit 

en rustig word en reflekteer op die dag 

se gebeure, kan mens nie anders om 

God se hand in alles te sien nie. Na die 

afskeid en hartseer van nog 'n vierbeen 

kind wat hemel toe is vandag dan dink 

en sien mens weer deur die hartseer die mooi van die natuur. Aan die begin van die maand kon ek 

nog tot daar onder in die straat sien, vandag is die groen boomtakke 'n dak wat maak dat ek slegs 

tot onder aan die blok van ons straat kan sien. En dan onthou ek, gisteroggend oppad kerk toe was 

die jakarandabome nog kaal. Vanoggend toe ek weer dieselfde pad ry, is een boom klaar half vol 

pers blomme en hier en daar begin ander bome blommetjies wys. Dan besef mens hoe wonderlik 

die natuur is. Slegs God kan dit doen. 

Alhoewel die dood so finaal is, wys die 

blommetjies dat daar weer nuwe lewe is. 

 

Ons is weg uit Engeland 'n week voor ek vier 

jaar oud geword het. Ek het op die boot 

verjaar. Dit is 'n ondervinding wat ek nie 

maklik sal vergeet nie. Van ons verblyf in 

Engeland self, onthou ek nie veel nie. Ek 

onthou die groot dubbelverdieping huis met 

die groot eetkamer aan die linkerkant van die voordeur, die twee sitkamers aan die regterkant en 

dan verder die kombuis ook aan die linkerkant. Mens kon van die agter kant van die sitkamer na die 

kombuis deurloop onder die trappe deur. Die kombuis het twee groot boilers gehad wat met 

steenkool gestook is vir hitte in die winter.  

 

Die slaapkamers was dan bo. Halfpad met die trappe op was daar 'n gaste toilet. Die vertrekke was 

so groot vir my as kind, dat ek my driewielfiets en later my trapkar in die huis kon ry. Melk is voor 

die deur afgelewer en in die winter het die doppie omtrent so 5cm uit gestoot. In die somer het die 

voëltjies hulle weer self gehelp, die doppie stukkend gepik en so by die melk uitgekom.  
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Die tuin was ook vol eekhorinkies. In die winter het hulle by die kombuisvenster kom bedel vir 

kossies. My ma moes ook baie donker gordyne voor die vensters hang omdat dit in die somer eers 

hier na 22:30 begin donker word het. Daardie jare was daar ook al TV. Ek onthou van die programme 

wat 'n indruk op my gemaak het, veral Popey. Dan het my ma vir my ook spinasie met 'n gebakte 

eier gemaak en ek het saam met Popye geëet. Die ander program waarvoor ek baie lief was, was 

Bonanza. Veral die tema musiek. Jare later, toe ek hoor dat die programme hier uitgesaai gaan 

word kon ek my nog vertel hoe dit begin het, en toe het ek al gewerk! 

 

Ons het nooit die change of the guards daardie tyd gaan kyk nie. My ma hulle het dit gedoen ek 

dink net toe hulle daar gekom het of net na ek gebore is. Ons het dit wel gaan kyk toe my pa Frankryk 

toe verplaas is. Ek dink in die somer van 1969, net voor die nuwe skooljaar. Dit het 'n baie groot 

indruk op my, as 10-jarige gemaak. Die presiesheid van die wagte, almal ewe lank, met hul rooi 

baadjies, swart broeke, swart spieëlblink skoene en dan die groot hoed op die kop. Daardie jare 

moes hulle almal 6vt (2m) gewees het. Ek het my verkyk aan hulle.  

 

So ook by die kroonjuwele. Dit was daardie tyd in 'n massiewe instapkluis bewaar. Ek het nog nooit 

sulke dik staaldeure en mure gesien nie. Alles agter dik glas en jy kon nie baie naby gaan nie. Ook 

net 'n paar mense op 'n slag. En dat die wagte, die Beefeaters, soos dit vir my gesê is wat daar wag 

hou. Met hul lang rooi jasse en broek en swart stewels. En die hele ent pad het hulle daar gestaan, 

ook met niemand gepraat nie, jou net dop gehou. 
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Van ons verblyf dan in Engeland onthou ek ook nog dat in die somer van 1962 ons Frankryk en 

Spanje besoek het. Die Eiffeltoring het 'n geweldige indruk op my gemaak en ek onthou ons het 'n 

worsbroodjie daar bo geëet. Iets wat my ouers nie kon onthou het nie. En om te dink ek het ‘n paar 

jaar later elke dag by die toring verby gestap het skool toe.(Maar dis 'n storie vir 'n ander dag). Ons 

is toe ook Spanje toe vir 'n paar dae en ek onthou die plekkie waar ons 'n paar dae deur gebring 

het, La Escala. Toe ons Paasfees 1970 soontoe was kon ek weer 'n presiese beskrywing van die 

baadjie gee. 

My ma het vir my en my boetie wat toe maar so nege maande oud was Coca Cola gegee om te 

drink want dit was veiliger as water. Daar was toe nog nie bottelwater so beskikbaar soos nou nie, 

en ek dink die geldjies het dit nie toegelaat nie.  

 

So voor ons toe nou sou terugkom Republiek toe, moes daar ook plan gemaak word met my kat. 

Ek het 'n massiewe gemmerkat gehad. Daai tyd die liefde van my lewe, maar hy kon nie saam 

terugkom nie. Die bure was maar te gewillig om hom oor te neem. My hart was natuurlik stukkend 

maar ek was bly dat hy na die bure sou gaan want ons het goed oor die weg gekom. Later jare sou 

ek uitvind dat hy toe nooit na hulle toe is nie. Die dag voor ons trek gelaai sou word is hy doodgery 

voor ons huis. Hy het gereeld in die bos oorkant ons huis gaan loop en die aand toe hy terug kom 

is hy dood gery.  
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As ek nou terugdink was Engeland nie 'n baie lekker plek nie. Dit was maar meestal koud en nat. 

Met my tweede verjaarsdag het ek saam met my pa winkel toe gegaan en ek het vir my 'n teddie 

uitgesoek, wat ek nog steeds het, maar dit was nat en koud en my ma wou nie saam nie. So ja, ek 

sal in elke geval nie daar aard nie. Ek is te lief vir die hitte en sonskyn van ons pragtige land. Veral 

nou dat die jakarandas begin blom. 
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NONGQAI TRUST | IT 002701/2018(T) 
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THANK YOU! | DANKIE! 
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MY 20 JAAR IN DIE POLISIE IS VIR MY BAIE SPESIAAL 
Olivia van Eck 

Op 3 Maart 2001 het ek my polisie opleiding in die 

polisiekollege in Pretoria begin. Dit was ‘n totaal ander 

wêreld waarin ek gestap het maar ek het die opleiding 

geweldig baie geniet. Dit was ‘n groot eerste in my lewe 

gewees. 

Ek dink ek het die vuurwapenopleiding die meeste geniet 

en dit was dan ook die een afdeling waar ek gou 

agtergekom het dat ek regtig uitblink. 

Ons uitpasseringsdag sal ek nooit vergeet nie. Enige 

polisiebeampte onthou die uitpaseringsparade, maar ons 

was eintlik gekoppel aan ‘n gebeurtenis wat die hele wêreld 

nooit sal vergeet nie. Op dié dag het ‘n groep van Bin Laden 

se terroriste organisasie nie alleen met twee vliegtuie deur 

die toe wêreldberoemd Twin Towers blok gebou vasgevlieg 

nie, maar ook in die Pentagon, die Amerikaanse 

Binnelandse sake gebou vasgevlieg. Hulle wou met nog ‘n 

vliegtuig vermoedelik in die Withuis vasvlieg, maar die 

ongeveer 93 passasiers aan boord van die gekaapte 

vliegtuig het so hard teruggeveg dat hulle bereid was om 

hul lewens vir hul land en sy mense op te offer. Hulle het 

die vliegtuig in Pennsilvanië laat neerstort. Duisende 

mense is in die aanvalle op die Amerikaanse demokrasie 

gedood. 

Na my uitpassering was ek vir drie maande by Brakpan 

polisie gepos waar ek in die aanklagtekantoor gewerk het.  
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Ek is na drie maande Maleoskop toe vir verdere opleiding waar ek die intensief basiese SWAT 1 

kursus gedoen het. Hierdie opleiding het ek baie geniet hoewel ons hard moes werk. Een dag van 

hierdie opleiding wat die res van my lewe by 

my sal bly is die dag toe ons in volle 

oefenuniforms, met bulletproof vests en volle 

kit op die skietbaan gaan skiet het. 

Die skietbaan is omtrent 15km van die basis af 

vervoer vir hierdie baie belangrike 

skietoefening. Dit het al te lekker in die bussie 

gegaan. Ons het lekker gelag en sports gehad 

op die rit. Die lekker het egter vinnig tot ‘n end 

gekom toe ons van die skietbaan af die 15km 

terug basis toe moes stap. Gelukkig het een 

van my spanmaats, konst. Danie Cronjé my 

gehelp om my lang vuurwapens vir my te dra 

terug basis toe. 

Een van die hoogtepunte in my dae as 

konstabel, was die Jail-a-Bail-fondsinsameling 

wat by Carnaval City in Brakpan plaasgevind 

het. Die doel van die fondsinsameling is dat 

bekende mense “in hegtenis geneem word en 

in die sel” ’n groot hok wat voor die ingang van 

Carnaval City staangemaak is, aangehou word, totdat iemand met ‘n aanvaarbare bedrag voor die 

dag kom om die persoon se borgtog te betaal. Dit was groot pret gewees en baie geld is so 

ingesamel. By die een geleentheid waar ek was, was, was die deelnemers van die eerste Big 

Brother en die Gladiators SA deel van die dag gewees. 

Van Brakpan af is ek in 2005 na Springs verplaas waar ek eers by Crime Prevention gewerk het en 

daar het ek skofte in en buite die aanklagtekantoor gewerk. 
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Ek is in 2005 getroud en het in 2011 gevra vir ‘n oorplasing na Heidelberg, aangesien ons toe in 

Heidelberg gewoon het. Hier het ek vir ongeveer vyf jaar ook skofte gewerk asook in finansies en 

ek het ook as kommunikasiebempte gewerk. 

Ek het in 2014 terug verhuis en is toe na die K9-eenheid in Benoni verplaas waar ek eers ‘n jaar 

lank weer skofte gewerk het. Dit was beslis een van my beste jare in die polisie. My volgende stap 

was om ‘n hondegeleier te word, maar ek was oor die ouderdoms afsnypunt van 35 jaar. In 2018 is 

ek hiervandaan met ‘n ruilverplasing terug na Brakpan waar ek steeds werk. 

Die 20 jaar plus wat ek in die polisiediens is, is vir my baie spesiaal. Ek het baie mense ontmoet, 

goeie vriende gemaak van die kollegedae af tot nou toe, waarmee ek nog steeds in kontak is. Baie 

nuwe ervarings ervaar, baie gelag, baie pret gehad, heerlik saam gekuier maar ook saam gehuil 

wanneer van ons lede oorlede is. Ek hier aan die drie lede wat op ons stasie was wat gedurende 

die Covid19-pandemie oorlede is. Hulle is kapt. Joep Joubert, en die egpaar Jan en Sonja wat binne 

dae na mekaar oorlede is.  
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By medaljeparade 
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MARCIA VERWILDER KAPER MET ALLE MAG 
Via Sarie van Niekerk 
Van die eerste dag toe die eerste vroue by die polisie aangesluit het was daar duisende 

polisiemanne wat daaroor gelag het en geglo het vroue is net aangestel om die getalle te versterk. 

Inteendeel vandag is daar steeds polisiemanne wat glo die Suid-Afrikaanse Polisie is steeds ‘n 

mannewêreld. 

 

Tog het die vroue in die polisie al oor en oor bewys dat hulle alles kan doen wat manne doen, dit is 

nou natuurlik op werkterrein en om hulle self te verdedig. 

 

‘n Goeie voorbeeld hiervan is die onderstaande berig wat op Donderdag 1998 in Beeld verskyn het, 

toe Marcia du Pont haar en haar motor met alles in haar beskerm het en ook gehelp het om die 

kaper vas te trek. 

 

Beeld Donderdag 21 Augustus 1998 

 

Vrou wen hewige struweling met kaper, help om hom te vang  

 

ILLUSTRASIE: foto: Me. Marcia du Pont (36) van Arcadia hou die knuppel vas wat vir 

beskerming in haar motor is. Sy het in die worsteling nie daarby uitgekom om dit te gebruik 

nie.  

 

Sandra Coetzee  

 

'n Vrou van Pretoria het 'n vermeende motorkaper heeltemal onver 
hoeds gevang toe sy nie 'n sagte teiken was nie en ná 'n hewige  
struweling gesorg het dat hy gevang word.  
Me. Marcia du Pont (36), 'n oud- polisievrou van Arcadia, het  
eergister vir 'n paar minute vergeet wat vrees is toe die skobbejak  
haar by haar motor oorval. ``Ek het net besluit die man kry nie my  
motor of vir my nie,'' het sy gister gesê.  
Du Pont is nou 'n sakevrou in die eiendomsbedryf en ry baie rond.  
Die kapingspoging het eergistermiddag by 'n kafee in  
Voortrekkersweg, Capital Park, plaasgevind nadat sy koeldrank gekoop  
het en besig was om haar motordeur oop te sluit.  
``Ek was nog net besig om in te klim toe hy my in die motor  
instamp. Hy het gesê ek moet tot op die passasiersitplek skuif. Ek  
het net vir hom gesê ek sal nie,'' het sy vertel.  
Eers toe die man haar om die nek gryp en wurg, het sy agtergekom hy  
het 'n mes. ``Ek het sy regterhand, waarmee hy die mes vasgehou het,  
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weggedruk. In die proses het hy my oor gesny,'' het sy gesê.  
In die hewige struweling in die motor het sy geprobeer om die  
ander deur oop te maak sodat sy die motorsleutels kon uitgooi. Hy  
het weer die deurknoppie afgedruk. Minute later het hy vinnig uit  
die motor gespring nadat hy haar nie tot op die passasiersitplek kon  
dwing of haar sleutels kon kry nie.  
``Ek het net besluit hy kan nie wegkom nie. Ek het agterna  
gehardloop. Gelukkig het ander mense ook gesien wat gebeur het en  
gehelp,'' het sy gesê.  
Nadat sy sowat 200m gehardloop het, het die verdagte oor 'n muur  
gespring. Toe hy in die terrein van 'n veiligheidsdiens land, het  
alarms afgegaan. 'n Reaksie-eenheid het vinnig opgedaag en hy is  
aangekeer.  
Du Pont besef nou eers dat sy moontlik doodgemaak kon gewees het.  
``As hy 'n pistool gehad het, sou ek maar saamgespeel het en net op  
pad uit die motor probeer spring het.''  
Sy het nou 'n gasapparaat wat sy gaan gebruik as daar ooit weer 'n  
kaper is wat haar motor wil hê. ``Ek is nie sterk nie en kan nie  
baklei nie. Die selfverdediging wat ek destyds by die Polisiekollege  
geleer het, het 'n mens al vergeet.'' 
 
 

 
 

Marcia het reeds lankal die polisiediens verlaat en werk vandag in die eiendomsbedryf, Vandag sê 

sy oor daardie traumatiese gebeurtenis in haar lewe.  

 

“Sarie, ek het al vergeet. ‘n Mens vergeet maklik om paraat te wees, maar mens lees van wat 

vandag met ander mense gebeur, nuwe rooftegnieke ensovoorts, so ek is meer versigtig wanneer 

ek my kar sluit. Ek voel eers behoorlik of hy gesluit is want slot-jamming is n realiteit.  My twee 

Schnauzers is altyd by my in die kar behalwe as ek werk toe en terug ry, en hulle is BAIE KWAAI, 
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like veral geen sekuriteitswag nie. Alhoewel ek n gelisensieërde vuurwapen besit, is hy minimaal by 

my behalwe as ek ver afstande ry.  Mens moet maar meer waaksaam en op en wakker wees. Kyk 

wat om jou aangaan, waarneem. Maar ja, ek dra altyd ‘n knipmes by my, en die mes gaan ek beslis 

gebruik, hy is klein en makliker om te gebruik as n pistool.  Destyds sou ‘n pistool  my niks gebaat 

het nie want my hand was tussen my en die skurk vasgepen na hy op my kom sit het.  Ek sal graag 

‘n goeie steek met n mes wou inkry as so iets weer met my sou gebeur.  Motorkapings is weer aan 

die toeneem, so almal moet maar bedag wees, en nie net dames nie.  Ek is nou ook ouer, en ons 

ouer mense is ook meer kapingstekens. Ons moet maar meer versigtig wees. 
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ONTMOETING MET BRIG. DUVEEN BOTHA 
Genl. maj. Jenny Fourie 
 
19 Julie 1982 na ons inswering, 

Vertel sy ons van ons keuring. 

Faal, opgee sou n groot verlies, 

Want uit duisende was ons 18 gekies. 

 

So mooi het sy met ons gepraat, 

Pleit… sy maak op ons staat. 

Sukses, dis haar verlange 

Hard werk vir ons range. 

 

Woorde soos respek, dissipline, lojaliteit, 

Eerlikheid, integriteit….. 

Menswaardigheid, empatie het sy geuiter, 

Terwyl ons aandagtig na haar luister. 

 

Ja, dit het sy aanbeveel, 

Ook het sy ons meegedeel, 

Onbesproke karakter en gedrag 

Is ‘n vereiste vir die polisiemag. 

 

Sy het sommer reguit gesê, 

Wat sy van ons wou hê, 

Pasop vir die vet, 

Wees altyd skoon en net. 

 

Dra jou uniform met trots 

Anders gaan ons met haar bots 

Knap op jul vaardigheid 

Dra jul rang met waardigheid. 

 

Elke vrou op die aarde 

Onderskat nie jou waarde 

Al is u vroulik en fyn 

Laat geen een ons ondermyn. 

 

Die doel van n vrou, 

is om te bou, 

Moet nie ander afbreek, 

Het sy amper gesmeek. 

 

Iets wat ons nie sou kon vermy 

Dat ons soms teenkanting sou kry 

As polisievrou- Staan Sterk! 

En gaan maak jou merk! 

 

Die pad is ook vol stampe, stote, seer 

Reik uit na Hom want hy is in beheer. 
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Die lewe gaan ons brei 

Laat jul gewete jul lei. 

 

Haar manier van gesmeek, pleit en vra 

Toe sy die boodskap oordra 

Was ons almal bewoë 

Trane ja,  daar was geen droog oë. 

 

Elke woord het ek probeer onthou 

U raad gevolg, so getrou 

Wou ook ‘n Brigadier soos u wees 

Ernstig boeke gevat en begin lees. 

 

Op 35 jaar gee ons Heer wat ek gevra 

En vir 18 jaar het ek die rang gedra 

Mildelik was ek geseën 

Al het storms woes om my gereën. 

 

‘n  Ma vir ons vroue in polisie 

Ja, n vrou met n visie 

Sal haar altyd onthou 

As n rots, n sterk vrou. 

 

Stewig was die fondasie 

Gele vir die volgende generasie 

Alles opgeoffer, gegee 

Sodat ons vroue die beroep kon betree. 

 

Dankie Heer vir ons rolmodel, ons leier 

Opgee , nee sy het geweier 

Met U in beheer 

Kon niemand haar keer. 

 

Ons kan haar net prys, 

Vir haar diepte insig en wys. 

Haar heengaan het baie harte geraak, 

Want groot impak het sy op ons lewens gemaak 

 

Met Hom aan haar sy 

Het sy haar lewe aan die polisie gewei 

Engele het begin sing 

Toe Hy se – dis volbring! 

 

Rus soet, rus sag 

Ek sien haar glimlag 

Sy is nou volmaak, ja nuut 

Brigadier al wat ek kan se is , SALUUT! 
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JAGERSFONTEINRAMP 
Via Sarie v Niekerk: Saamgestel uit kommentare op Facebook: Suid-Afrikaanse 
Vroue Polisie 
Heelwat van ons vrouelede moes noodgedwonge ook by Jagersfontein gaan help. Die tonele wat 

hulle daar gesien het, is tonele wat hulle nooit sal vergeet nie. Hier is ‘n paar van die menings en ‘n 

paar foto’s oor hoe dit daar gelyk het. 

Kapt. Christa Langenhoven 

Môre, ek is ‘n offisier op Goedemoed en 

Jagersfontein val in ons distrik. Ons as 

stasiebevelvoerders het gister daar diens 

gedoen. As mens fisies daar is beleef mens 

die hartseer saam met die mense. Die 

impak gaan lank neem om werklik te 

verbeter. Nie een van ons lede het fisies 

skade gelei maar nie. Dis ‘n klein 

gemeenskap waar almal, almal ken, hier 

word jou hartseer myne. Daar is baie 

weldoeners en organisasies wat nou help, 

ek bid hul sal nie soos die dae vorder ook 

verdwyn. Die skade is groot en dit gaan baie 

lank vat en baie hande om dit aan te spreek. 

Groete kapt. Christa Langenhoven SK 

Goedemoed 

Ida Steyn en Marcia du Pont 

Mense, dink net jou alles is verwoes in ‘n paar minute deur slyk....   Kom ons dink aan almal wat 

betrokke is 

Daar is soveel instansies wat help daar 

Is daar iemand van Jagersfontein SAPS op ons blad? Ken jy dalk iemand daar. Sê vir hulle ons dink 

aan hul en almal is in ons gebede. 

Vryheidsfront Plus 
Optrede by die Jagersfontein-ramp moet omvattend geskied om langtermyn-gevolge en verdere 

tragedie te voorkom.  

Die VF Plus eis dat die premier van die Vrystaat, Sisi Ntombela, die geraakte gebied onmiddellik tot 

rampgebied verklaar en openbare toegang beperk. 

Die rioolaanleg van Jagersfontein is in die watermassa vernietig. Water- en elektrisiteitsvoorsiening 

na die dorp is ook ontwrig. 
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Dit is uiters dringend dat dié infrastruktuur spoedig herstel word sodat dienslewering hervat kan 

word.  

Die VF Plus sal die hoof uitvoerende beampte van Bloemwater versoek om die beskikbare boorgate 

onder sy beheer in die dorp te benut om water aan die reservoir beskikbaar te stel.  

Die VF Plus se LP in die NRP, Adriaan de Bruyn, en 'n VF Plus-lid van die Vrystaatse Wetgewer, 

Armand Cloete, is sedert Sondag op die toneel en neem waar dat inwoners toegelaat word om die 

slikgebied te betree. 

Die slik bevat waarskynlik gifstowwe soos arseen wat moontlike gesondheidsrisiko’s vir mens en 

dier inhou.  

 

Die VF Plus loof die spoedige optrede van die nooddienste, maar wil die regering daarop wys dat 

kortstondige oplossings nie genoegsame hulp aan die Jagersfontein-gemeenskap is nie.  

Die langtermyn-effek van die ramp moet ook verreken en bestuur word.  

Die tragedie is waarskynlik deur nalatigheid veroorsaak en 'n volledige ondersoek moet gedoen 

word om aanspreeklikheid te bepaal. 

Daar moet ook dringend opgetree word om te voorkom dat die tweede damwal ook bars. 

Die party sal alles in sy vermoë doen om toe te sien dat omvattende rehabilitasie van die 

grondgebied en gemeenskap geskied. 

- Adriaan de Bruyn, VF Plus-LP in die NRP (Vrystaat) 

--------- 

The action taken to manage the Jagersfontein flood disaster must be comprehensive to prevent 

long-term consequences and further tragedy.  
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The FF Plus demands that the Free State Premier, Sisi Ntombela, must declare the affected area a 

disaster area and place a restriction on public access at once. 

Jagersfontein's sewage plant was destroyed by the wave of water. The town's water and electricity 

supply have also been disrupted. 

This infrastructure must urgently be repaired so that service delivery can be restored.  

The FF Plus will ask the chief executive officer of Bloemwater to use the available boreholes in town 

that are under his control to supply the reservoir with water.  

The FF Plus's MP in the NCOP, Adriaan de Bruyn, and FF Plus MPL in the Free State Legislature, 

Armand Cloete, have been on the scene since Sunday and observed that residents are allowed to 

access the affected area. 

The mining mud covering the area probably contains toxic substances, like arsenic, which could 

pose serious health risks to humans and animals.  

The FF Plus commends the swift response by emergency services but wants to point out to 

government that short-term solutions are not all that the Jagersfontein community will need.  

The long-term consequences of the disaster must also be taken into account and addressed.  

The tragedy is most likely the result of negligence, and a thorough investigation must be done to 

determine accountability. 

Urgent action must also be taken to prevent the second dam wall from collapsing. 

The party will do everything in its power to ensure that the area and community are properly 

rehabilitated. 

- Adriaan de Bruyn, FF Plus MP in the NCOP (Free State) 

Marcia M du Pont 

die hele episode is absoluut afgryslik, ongehoord, hoe kan ‘n mens jou ooit in hierdie mense se 

skoene stel 

Leandri Moolman-Olivier 

Ek was as ‘n jong konstabel by Jagersfontein uit Kollege geplaas. AO van Eck was SK. Des '91 - 

Mei '93. Rustige dorpie gewees. 

Marlene Aldrich 

So baie skade ook aan die landbou grond om Jagersfontein   

Marlene Aldrich pragtige foto’s en video’s Marlene. Maar so hartseer Ek het self in Jagersfontein 

gewerk gedurende 1991 - 1992. 

Werk nou by Xhariep distrikskantoor in Trompsburg en Jagersfontein is deel van ons distrik. Al die 

stasies in ons distrik is aktief betrokke om hulp te verleen in Jagersfontein. 

Kapt Aldrich 

Xhariep distrikskantoor 
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ONS VROUE PRONK IN HULLE BLOU UNIFORMS 
Via Ann Lennox (Grobler) 

 

Die foto is geneem by die ‘SAPS Academy Oudtshoorn’ tydens ons uitpassering parade in Desember 

2021. Ons het ‘Introductory Police Development Learning’ ‘Section Commander: Training,’ middel Col. 

C.N. Basie die ‘Commander,’ en regs is Lt. Col. M. Nel ‘Section Commander: M&E’. 
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INTERNASIONALE MOEDERTAALDAG 
James Neethling via Sarie van Niekerk   

 

Kyk nou net hoe lekker het iemand met Afrikaanse idiome en uitdrukkings/gesegdes gespeel  in ons 

wonderlike Afrikaanse taal. 

 

"Voor jy dalk hond se gedagtes kry dat ek muisneste het en kattekwaad aanvang deur 'n kat in die 

donker te knyp, kan ek die aap uit die mou laat dat jy nie hond haaraf gaan maak nie. Die kool is 

eenvoudig nie die sous werd nie, jy wil verniet die bobbejaan agter die bult gaan haal, ek is nie 'n 

vroetelvarkie nie. 

Omdat ek twee linkervoete en rooi haakskene het, dans ek soos 'n kat op 'n warm plaat. Terwyl ek 

oor die onderdeur loer, stem my aand- en môrepraatjies nie ooreen nie en sing ek 'n ander deuntjie. 

Ek sing dan soos 'n kanarie. Ek weet dat die voëltjie wat saans die laaste fluit, soggens eerste deur 

die kat gevang word, daarom gaan ek saam met die hoenders slaap en lank voor hanekraai klim ek 

met die verkeerde voet uit die bed om my eiertjie te lê.  

 

Dit het die naweek katte en honde gereën, maar ons hou darem nog kop bo water. Dit staan egter 

soos 'n paal bo water dat dit nie nodig is om water met 'n mandjie aan te dra nie. Voor die son water 

getrek het en die perde horings gekry het, moet ek nie 'n gegewe perd in die bek kyk nie, ek moet 

die ou koeie uit die sloot grawe, die bul by die horings pak sodat die agteros in die kraal kan kom. 

Ek moet ook al my varkies op hok sit en daar by oom Daantjie se kalwerhok die kalf uit die put gaan 

haal. 

As jy wors in die hondehok soek, onthou dat blaffende honde nie byt nie. Ek wou nog katte skiet, 

maar toe is die koeël deur die kerk en ek kry wingerdgriep. Dit was 'n bitter pil om te sluk. Ek was 

hoog in die takke, want ek het gehoor dat die hoogste bome die meeste wind vang. As die appel nie 

ver van die boom val nie, kan 'n mens die boom aan sy vrugte ken.  

 

Ek kon nie die kar voor die perde span nie, en het toe maar twee rye spore geloop. 

In die dorp het hulle gesê ek speel op Avbob se stoep en dat ek een van die dae 'n houtpak gaan 

aantrek. Ek het gesê dat ek met 'n goue lepel in die mond gebore is en dat ek nog nie die lepel in 

die dak gaan steek en boedel oorgee nie. Ek moet rondborstig. erken dat die spyker in my doodskis, 

is dat bloed kruip waar dit nie kan loop nie. 

 

En kyk net pragtig vat Kagiso McMenamin dit saam: Gedoriewaar so by my kool dis nou kaalkop 

die waarheid sonner om met anner se kallers te ploeë en die aap uit die mou te laat wil ek my nou 

nie met semels meng solat die varke my vreet, nie. Maar sowaar as padda manel dra daai perdjie 
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het ik noggi opgesaal, nie Al klink alles biki dik vir n daalder. Dit bly my blikkie se boom dat mens 

die spul vir soetkoek kan opvreet sonder om te blik of te bloos soos idees uit die oude doos is hy 

gewys waar Dawid die wortels gegrawe het en het hy op sy peetjie gekry tot by Oom Daantjie inni 

kallerhok die klein parmant. Regte klein kapokhaantjie al het hy hakkerige tanne sois n treksaag, 

deurskynende ore soos n galsiek haas, dikke lippe soos damwalle hangbroekgat soos n 

koejawelsmous. Lieplapper. Kerkmuis. Klaekous. erken dat die spyker in my doodskis, is dat bloed 

kruip waar dit nie kan loop nie. 

 

As jy brood in die sweet van jou aangesig eet, moet jy nie met 'n mond vol tande staan nie, jy moet 

hare op jou tande hê, jy moet jou hand aan die ploeg slaan en die strydbyl begrawe. Weet jy hoe 

die vurk in die hef steek? As jy wolf skaapwagter maak, moet jy almal oor dieselfde kam skeer." 

 

Dit is mos voorwaar ‘n taal om op trots te wees. 

 

Nou kaalkop die waarheid sonner om met anner se kallers te ploeë en die aap uit die mou te laat 

wil ek my nou nie met semels meng solat die varke my vreet, nie. Maar sowaar as padda manel dra 

daai perdjie het ik noggi opgesaal, nie Al klink alles biki dik vir n daalder. Dit bly my blikkie se boom 

dat mens die spul vir soetkoek kan opvreet sonder om te blik of te bloos soos idees uit die oude 

doos is hy gewys waar Dawid die wortels gegrawe het en het hy op sy peetjie gekry tot by Oom 

Daantjie inni kallerhok die klein parmant. Regte klein kapokhaantjie al het hy hakkerige tanne sois 

n treksaag, deurskynende ore soos n galsiek haas, dikke lippe soos damwalle hangbroekgat soos 

n koejawelsmous. Lieplapper. Kerkmuis. Klaekous. erken dat die spyker in my doodskis, is dat bloed 

kruip waar dit nie kan loop nie. 

 

As jy brood in die sweet van jou aangesig eet, moet jy nie met 'n mond vol tande staan nie, jy moet 

hare op jou tande hê, jy moet jou hand aan die ploeg slaan en die strydbyl begrawe. Weet jy hoe 

die vurk in die hef steek? As jy wolf skaapwagter maak, moet jy almal oor dieselfde kam skeer." 

 

Dit is mos voorwaar ‘n taal om op trots te wees. 
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DIE VERHAAL VAN MIA MALAN,  ALIAS CLYNTON ESPACH 
Soos vertel aan Ida Steyn (kolonel afgetree) 
 

Ons publiseer hierdie unieke verhaal soos ontvang 

 

Dit was ‘n warm aand in 1978 en hier staan ek as ‘n sesjarige lid van die Voortrekkers wag.  Dit is 

waar ek besef ek wil ‘n polisieman word. Ja, soos ek nou hier gesels is my naam Mia Malan Espach. 

Dit was egter nie altyd die geval gewees nie, ek sal vertel: 

 

Ek (Ida Steyn)  het Mia bietjie uitgevra oor sy kinderdae en dit is 

wat hy geantwoord het: “My ouers het hulle eie probleme gehad 

met die dat ek baie siek was. Ek het besluit ek hou maar my 

probleme vir myself. Ek moes baie breintoetse ondergaan omdat ek 

disleksie is en het alles omgedraai, veral syfers, moes hulle tog 

gesien het dat my brein dieselfde lyk as ‘n vrou sin en nie ‘n man 

nie. Ek het wel gehoor dat my ma dit met die dokter bespreek het, 

maar na hierdie eenkeer het dit nooit weer opgekom  nie want soos 

ek gesê het ek was maar net ‘n normale kind wat saam met al die 

ander kinders goed gedoen het.” 

 

Die plek waar ek die dag wag gestaan het, was by die polisiestasie. Terwyl wag staan ek kyk deur 

die draad en sien Robert Cury, ‘n sersant in sy camo-drag uit die Venterskroon polisiestasie uitstap. 

Man, en net daar dink ek jong, ek moet nou skerp wees want nou-nou sien hy my. Hy kom nader 

en ek sê toe naand sersant en hy groet baie professioneel terug.  En net daar besluit ek, ek gaan 

ook eendag so lyk en ek wil graag ‘n soldaat of polisieman word.  
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Ek was ‘n getroue Voortrekker op skool en ek het al die kursusse gedoen spoorsny, skietkuns, 

nutsman, verkenning en oorlewing. Al die offisiere by die Voortrekkers was kommandolede wat baie 

gedissiplineerd was en baie 

kennis van alles gehad het.  

 

My vader was ‘n lektor in 

ingenieurswese en my ma ‘n 

sekretaresse by Vaal 

Driehoek kampus van die 

destydse Potchefstroom 

Universiteit vir Christelike 

Hoër Onderwys, vandag 

bekend as die Noordwes 

Universiteit. 

 

Oor sy loopbaan in die polisie 

vertel sy: “Gedurende 

Desember 1990 sluit ek by die 

Suid-Afrikaanse Polisie aan. 

Ek begin as ‘n student te 

Meyerton. In die polisie het ek 

dit nie met iemand bespreek 

nie want die tyd was anders 

en soos jy gesien het, was ek 

‘dat ek goeie polisieman en 

het baie respek ontvang van 

my kollegas. Ek wou dit nie verander nie en dit het niks te doen met die rede hoekom ek uit die 

polisie bedank het nie. Tog dink ek as met iemand daaroor gepraat het, sal die wat my ken my 

aanvaar het maar meeste sou nie omdat hulle verkeerd geleer is en nie oor die regte inligting en 

kennis van dit geleer het nie. (soos byvoorbeeld kapt. X van Houtbaai polisie wat my amper van my 

fiets af ry as ek en sê ek moet hom in sy kantoor kom sien en dan vir my ‘n versie uit die Bybel lees 

wat sê dat ek ‘n duiwel is. Dat die mense so bang is vir my dat hulle hul katte, honde en kinders 



57 
Nongqai Vol 13 No 10A  - Vroue 

wegsteek as ek in die straat af loop. Dit is die swak tipe mens wat jy ook kry, geen mensekennis 

nie, weet net wat hy gehoor het en dis hoe ver sy kennis strak.  

 

Sulke mens hoort nie in die polisie nie, so nee ek het die nie daai tyd met my kollegas bespreek nie, 

het wel die laaste paar jaar en het ‘n goeie reaksie van hulle af teruggekry, maar dit is mense wat 

respek vir hulle self het en vir ander, dit is hoekom ek dit met bespreek het. Hulle sien my niks 

anders as wat hulle daai tyd gesien het nie, inteendeel het hulle nog meer respek vir my gekry en 

is bereid om te leer oor transgender mense want hulle sien ek is nog steets dieselfde persoon as 

altyd. 

 

Gedurende 1991, met die grootste inname 

word ons ná opleiding na Maleoskop 

gestuur. Ons kry opleiding in skarebeheer en 

ook tin-opleiding.  Dit was die beste tyd van 

my lewe. Ons passeer uit en ek word 

geplaas te eenheid 5. Die eenheid se naam 

het later verander na Eenheid 23. Daardie 

jare was daar baie onluste en ook die 

Boipatongslagting. Ons het dag en nag 

gewerk. Ons het diens saam met die 

veiligheidstakke gedoen. Ek het onder bevel 

van kapt. Roos en toe onder kol. J. Vorster 

van die taakmageenheid. gewerk. 

 

Gedurende my afdae het ek uitstallings 

gehou om die publiek meer bewus te maak 

van die onluste eenhede en die Suid-

Afrikaanse Polisiediens..   

 

In 1996 is ek verplaas na Vaalrand blitspatrollie waar ek die gemeenskap gedien het. Ons het 

verskeie Crime Stop projekte geloods in die Vaal Rand. Ons het verskeie kleuterskole besoek en 

uitstappies vir die kinders gereël. Ons het hulle geleer die polisie is jou vriend en 10111 moet jy 

onthou as jy hulp nodig het. 
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Ek het saam met die gemeenskapspolisiëringforum (GPF) van die Barage polisiestasie plaas 

beveiligings gedoen in die Lochvaal, Rosashof kleinhoewes. Ek onthou dat assistent-kommissaris 

Steyn ook teenwoordig was. 

 

Ek was n volwaardige lid en nooit n verleentheid vir die SAPS of enige eenheid nie. Ek het tuis 

gevoel in my uniform en was ‘n hard werkende lid. 

Tydens n operasie is ek in my been en skouer geskiet. 

Daar en dan besluit ek om n verandering in my lewe te 

maak.  

 

Ek het gedurende 2002 weens rasse diskriminasie 

teenoor die blanke lede van die swart offisiere se kant af. 

(seker bedank? – HBH)  Die swart offisiere wat by 

korrupsie betrokke was en om geen ander rede nie. Ek 

werk steeds saam met ander sekuriteitsmaatskappye en 

gee inligting aan die polisie.  

 

Baie mense aanvaar my en baie nie, maar die wat my nie 

aanvaar nie, jy kan maar gaan kyk hulle aanvaar nie eers 

hulleself nie, weet altyd beter al is hulle verkeerd hulle ly 

aan een of ander afwyking of depressie.  
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As die werksomstandighede nie so drasties verander het in die polisie nie, van goed na sleg nie, 

sou ek nog steeds in die polisie gebly het, alhoewel ek nog help as ek kan. 

 

Ek het Kaapstad toe verhuis en Groote Schuur besoek en ‘n Transgender-program gedoen, Ek het 

altyd geweet wie ek is, ek wou ‘n verskil maak sodat ek as my self ook ‘n verskil kan maak. Wie ek 

is, mens se brein verander nie, jy is wie jy is, goed of sleg. 

Ek is op ‘n dag in die teater ingestoot as konst. Espach, ‘n voormalige manlike lid van die polisie, 

maar ek het daar uitgestap as Mia Malan. 

 

“Maar hoe het jy die naam Mia Malan gekry?” Wou ek by hom weet. 

 

Mia Malan kom uit die storie Jakkelsdans. Die is ‘n storie waarin Theuns Jordaan ook gespeel het. 

Dit is die verhaal van die klein dogtertjie Mia Malan, wat die gemeenskap weer bymekaar gebring 

het deur haar omgee en liefde. Dit is hoekom ek die naam gekies het. Jy maak ‘n verandering en 

dit beteken nie dat jy nou beter of slegter is nie. Ek werk tans as ‘n sterk vrou in die gemeenskap.  Ek 

is steeds betrokke by sekuriteitsmaatskappye en gee inligting aan die polisie. Ek is nog steeds 

dieselfde hardwerkende vrou, wat ek was as man. 

 

Ná 30 jaar kan ek met ‘n dankbare en trotse hart terug kyk na die wonderlike herinneringe in die 

Suid-Afrikaanse Polisiemag en -diens, 

 

Getrou aan blou.  

• Kommentaar deur kol Ida Steyn 
Baie dankie Mia dat jy jou lewens verhaal met my gedeel het. Jou hoop om eendag te beskerm 

en te dien het reeds in jou kinderdae by die Voortrekkers begin. Jou droom om ‘n polisieman 

te word het waar geword en jy het die pad gestap. 

Welkom op ons blad en geniet dit. 

Ons deel Mia se loopbaan as hardwerkende getroue lid met foto’s hierdie maand in die 

Nongqai vir Vroue en hoekom Mia se naam en van verander het. 
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TOE SKUD DIE AARDE 
Hennie van Deventer 
 

Seker die vurigste hoofartikel in Die Volksblad se bestaan was in 1936 uit 

die pen van ’n waarnemende redakteur. Sy naam was Charles Robberts 

Swart. Ditsem. Die nimlike CR Swart, Oom Blackie, die Republiek van 

Suid-Afrika se eerste staatspresident. In sy kleurryke jonger dae was hy, 

by vele ander dinge, ook joernalis. 

In 1936 het hy twee maande as redakteur waargeneem. Op 16 Januarie 

begin Die Volksblad se gebou in St. Johnstraat (sy eerste naam) te midde 

van ’n heftige aanslag op die tikmasjien skielik rittel en skud. Swart vertel 

self: “Op ’n warm somermiddag sit ek en hoofartikel skrywe. Dit was glo ’n vurige en aggressiewe 

een, want meteens begin die vensters ruk en rammel terwyl die gebou waggel en bewe. Ná ’n vyftal 

sekondes besef ek eers ’n vreemde gedoente was aan die gang.  

“Toe ek by die kantoordeur uitstorm, 

sien ek net meisiekinders (sic) die 

gang afhardloop, en al wat gewerk (of 

gedut) het, storm die gebou uit na die 

grondverdieping die straat in. Dit was 

’n aardbewing wat ons so skrikgemaak 

het. Dit het mooipraat gekos om almal 

weer terug op kantoor te kry.” 

Oom Blackie (of Oom Black as u 

verkies) se kort redakteursloopbaan 

het nie uit die lug geval nie. Van 1927 

tot 1933 het hy ’n weeklikse politieke 

rubriek onder die skuilnaam Rondloper 

vir dié koerant behartig. As jong 

politikus was hy vir ’n rubriek, 

Parlementêre Praatjies, 

verantwoordelik. In 1936 is ’n reeks uit 

sy pen gepubliseer: “Grappe uit die 

volksraadsitting”. Hy het ook Saterdag-

hoofartikels geskryf. 

Hy was nog student toe hy in 1921 Die Burger by die Wêreldontwapeningskongres in Washington 

verteenwoordig het. In dieselfde jaar is die knap jong man met soveel ondernemingsgees reeds 
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deur die uittredende redakteur van Die Volksblad, dr. JG 

Conradie, as sy opvolger voorgestel. Die aanbeveling is nie 

deur die direksie aanvaar nie. Daarna het Swart ’n 

studietoer deur die VSA, die Verenigde Koninkryk, 

Nederland en België onderneem. 

Oor sy kort ekskursie in die koerantwese is ongelukkig min 

opgeteken. Sy joernalistieke studies aan die Columbia-

universiteit in New York in 1921/22 sorg egter vir ’n 

verrassende interval voordat hy sy nering in die regte vind, 

en via die advokatuur in die politiek beland. Hoeveel 

daarvan apokrief is, is ’n raaiskoot. Vir die waarheid word 

egter vertel dat die jong Blackie as platsak-student in 

Amerika ’n taamlik onkonvensionele, selfs boheemse, 

“rondloper”-lewe gelei het. 

Hy sou op parkbankies geslaap en op straathoeke gesing het om 

geld te verdien. Met sy ryk baritonstem het die Suid-Afrikaner glo 

graag Al Jolson se “Sonny boy” aangehef, tot groot vermaak van 

Amerikaners. Hy het in die tyd van stil rolprente ook as figurant in 

cowboyfilms opgetree. (Waarop die kommentaar uit sekere oorde 

seker sal wees dat ’n koerantman en ’n cowboy tog maar vinkel en 

koljander is (albei skiet mos van die heup af.)  

Op skool op Winburg was hy ’n uitblinker. Die skrander seun het op 

13 matriek behaal en moes as klerk in die magistraatskantoor gaan 

werk, omdat hy te jonk was vir universiteit. Aan die UV was hy ’n 

topstudent en bedrywig in die studentelewe. ’n Uitspraak wat met ’n 

glimlag onthou word, is dat ’n mens nie ’n arm student op sy baadjie moet takseer nie: in ’n “ou 

ferweelbroek klop soms ’n goeie Afrikanerhart”. Die Kovsies se bekende vuurpyl-kreet van vroeër 

was sy skepping. 

Sy politieke loopbaan het ge-vuurpyl. In 1919 is hy as hoofsekretaris van die NP in die Vrystaat 

aangestel. Van dié platform af is sy loopbaan gelanseer. In 1923 verower hy die kiesafdeling 

Ladybrand, ’n setel wat hy 15 jaar lank, tot 1938, sou verteenwoordig. In 1941 word hy LV vir 

Winburg. Dr. DF Malan stel hom in 1948 aan as minister van justisie. Hy dien in dieselfde 

hoedanigheid in dr. HF Verwoerd se kabinet voordat hy die land se laaste goewerneur-generaal en 

op 31 Mei 1961 met republiekwording die eerste staatspresident word. 

Sy inhuldiging was een van daardie feestelike dae wat in ’n mens se geheue vasgebrand is. 

Tienduisende toeskouers het skouer aan skouer op Kerkplein saamgetrek. Van my koshuis, 
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Kollegetehuis, was ’n groot groep in ons rooi, blou en goud Tukkie-kleurbaadjies teenwoordig. Selfs 

’n vroeë reëntjie kon die bruisende opwelling van volksgevoel nie demp nie. Presies om twaalfuur 

het staatspresident Charles Robberts Swart die ampseed afgelê – die statige figuur, so 

gedistingeerd met sy pluiskeil en deftige seremoniële ampserp. ’n Gevoel van bevryding het oor 

patriotiese Afrikaners gespoel. Die unie van Suid-Afrika met sy uitgediende Britse simbole was 

formeel begrawe. ’n Nuwe toekoms het gewink. Van vandag is ons “Commonwealth old boys”, het 

ons Kollegemanne onder mekaar gespot. 

Die nuwe staatspresident was ellelank– ’n volle ses voet, sewe duim in die ou taal. Op elke vaste 

blyplek moes die beddens vir hom langer gemaak word dat hy darem reguit kan lê. Ondanks sy 

persoonlike lengte het hy niks van hoogtes gehou nie. ’n Fluisterstorie was selfs dat hy aan 

hoogtevrees gely het. ’n Storie van Piet Meiring in Die Transvaler – 50 jaar (Perskor-uitgewery, 

1987) dien as bevestiging. Hy vertel dat direksievergaderings van die Voortrekkerpers in dr. HF 

Verwoerd se tyd by Die Transvaler in die redakteur se kantoor op die sesde verdieping gehou is. 

Om dit te bereik, moes jy ’n taamlike ent op ’n nouerige oop stoep stap met net ’n ystertralie aan die 

oop kant. Meiring had die taak om Swart, wat ’n direkteur was, altyd by die voordeur te ontvang, 

saam met hom met die hysbak na bo te ry en dan aan die “gevaarkant” saam te stap. 

Ondanks sy hoë amp het Oom Blackie steeds ’n gewone, vriendelike, gulhartige en spaarsamige 

boeremens gebly. Die president was Vrystaatse adel met sy voete plat op die aarde. ’n Jong 

verslaggeefster was oorrompel toe hy by ’n onthaal met uitgestrekte hand na haar kom: “Ek is 

Swart”. ’n Storie was in omloop dat met sy ampsmotor iewers op die platteland ’n hond doodgery is. 

Miskien was Blou Willem Theron nog agter die wiel. Dié humoristiese rubriekskrywer was in sy 

vorige lewe periodiek die president se motorbestuurder en lyfwag. Hoe ook al, Oom Blackie het 

verkies om die voorval persoonlik by die polisie aan te meld. Die konstabel aan diens is taamlik 

verveeld deur die prosedures. “Beroep?” vra hy in ’n stadium sonder om op te kyk. “Staatspresident,” 

kom die moedswillige antwoord.  

Die arme man het homself glo omtrent geknoop soos hy orent spring en salueer. 

Pres. Swart was vir sewe jaar in die amp aangestel. Ná ses jaar het hy en Tant Nellie egter op hul 

plaas met die koddige naam De Aap net buite Brandfort op die Winburgpad kom aftree. Hy het nie 

geweet of op die bord moet staan CR Swart De Aap of De Aap CR Swart nie, het hy gespot. Die 

kompromis was: De Aap, plaas van CR Swart. De Aap se mense het naatloos by Brandfort se 

gemeenskap ingeskakel. Elke Sondag was hulle in die kerk. Dikwels is die baas van De Aap se 

bakkie voor die koöperasie, poskantoor of bank gesien. As ’n ander voertuig per ongeluk ’n ligte 

stampie opdoen – wat veral met parallelle parkering gebeur het – is die tjekboek daar en dan 

uitgepluk om die skade te vergoed (nie altyd in verhouding nie). 

Op die plaas is nie veel oor sekuriteit gebodder nie. Almal was welkom. In die kombuis het ’n pot 

moerkoffie altyd gereed gestaan. Die beskuitblik was vol. Niemand is met leë hande weg nie. Op 5 
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Desember 1974 is op De Aap groot makietie gehou. Oom Blackie se 80ste is gevier. Die Volksblad 

was teenwoordig met verslaggewer en fotograaf. ’n Jong SAUK-verslaggeefster het met haar 

bandmasjien en ’n lys uitgetikte vrae opgedaag. Eerste vraag: “Oud-president Swart, u bereik nou 

vandag die 80-baken. Vertel asseblief vir ons luisteraars hoe u op die hoë ouderdom voel.” ’n 

Vonkeling het in sy oog gekom. “Mejuffrou, al wat ek kan sê, is baie sterker as 80 jaar gelede!” 

Op 16 Julie 1982 is die eerbiedwaardige man oorlede. ’n Staatsbegrafnis is in die Vrystaatse 

hoofstad gehou: Diens in die historiese Tweetoringkerk en teraardebestelling in die helde-akker in 

die Pres. Brand-begraafplaas op die hoek van Presidentlaan en Oliver Tamboweg (voorheen 

Kerkstraat), 

waar pres. Jan Brand (“alles sal regkom as elkeen sy plig doen”) van die Vrystaat ook rus. (Dit het 

later ook die laaste rusplek van presidente Jim Fouché en Nic Diederichs geword.) 

Met die begrafnis verby, is mev. Nellie Swart – die ontvanger van ’n eredoktorsgraad van die UV vir 

haar sjarmante uitvoering van haar pligte as presidentsvrou – in die Universitashospitaal in die stad 

opgeneem. Sy ontbied die redakteur na waar sy, ’n siek bondeltjie mens, in haar hospitaalbed lê 

om ’n gepaste dankwoord aan die volk te kom haal. Uit piëteit en ter wille van die goeie vrede laat 

hy hom die “royal command” welgeval. Die berig is die volgende dag op die voorblad. Daarna 

ontvang hy weer ’n oproep. Tant Nellie wil weer met hom praat. Hy ry maar weer hospitaal toe om 

te hoor wat dan nou, en tref haar ongelukkig en ontsteld aan. 

Met bewende vinger wys sy na die opskrif: “Mev. Swart bedank volk”. “Hoekom is daar nie ’n ‘die’ 

nie?” Nou lyk dit of sy die plaasvolk bedank. Eina. 

Naskrif: Brandfort is ook die dorp waar dr. HF Verwoerd matriek geskryf het. Ironies dat ’n dorp wat 

sulke historiese bande met die eerste staatspresident en die eerste premier in die republikeinse era 

het, nog in hierdie jaar nie meer Brandfort nie, maar wel iets soos Winnie Mandeladorp, gaan heet. 

Die voorneme om die hernoeming haastig deur te druk, is in Maart 2021 in die begroting van die 

Vrystaatse departement van sport, kuns, kultuur en rekreasie aangekondig. Die ganse Brandfort is 

bestem om ’n Winnie Madikizela-Mandela-temapark te word, klink dit. ’n Reuse-standbeeld van me. 

Madikizela-Mandela word ook beoog. Een genade darem: Al die jong verslaggewers wat Brandfort 

verkeerdelik Brandford met ’n d gespel het, sal van daardie spook ontslae wees. 

Foto’s: Hennie van Deventer en Fanie Bouwer  
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MY ONGELOOFLIKE POLISIELOOPBAAN 
AO KAREN ANN DU TOIT 
 

Na 40 jaar en agt maande tree ek vandag af as n polisie offisier. Al die eer aan my Hemelse Vader 

wat my die afgelope 40 jaar en agt maande gedra en beskerm het. Ek kyk terug op my loopbaan en 

is dankbaar vir al die geleenthede, lewenslesse maar ook die ervaring wat ek opgedoen het. ‘n 

Kleindogtertjiedroom wat waar geword het! Ek het my werk geniet ten spyte van die vele uitdagings 

en teleurstellings wat daagliks op my pad gekom het. As ek op my loopbaan terugkyk weet ek dit 

was net Genade wat my staande en enduit vas gehou het. Mooi loop en sterkte aan alle dienende 

lede. 

Via Antonette Botes 
 
Haar aandag was vir jare deur te veel geraas afgelei en sy het min tyd gehad om regtig te haar werk 

behoorlik te doen. 

Vrydag die 30ste September 2022 het sy vir die laaste dag vir diens aangemeld en deur die gange 

van die Thabong Support gebou gestap. 

Deur die jare, glo ek, het almal van ons foto's van haar met ons oë geneem en haar opgesom op 

ons eie manier. 

Baie van ons het 'n lang pad saam met haar gestap.  

Sy was opreg, diep en treffend in haar daaglikse wandel met ons. 

Sy het respek uitgeleef. 

Ons weet dit is tyd vir jou om klaar te maak en die lewe op 'n ander vlak te ontdek. 

Miskien lyk die roete vorentoe donker, maar vat die eerste tree, al kan jy nie die res van die pad 

sien nie. 

Geniet die pensioen geleentheid want ons tyd is geleen. 

Vind jou nuwe "purpose" en gaan slaap saans op 'n gebed. 
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AANSTELLING 1983 EERSTE SEMESTER 1984 
Helena Stellato Oosthuizen 
 

Ek het in 1983 by die polisie aangesluit maar kon eers met die 1984 se eerste inname na die 

polisiekollege in Pretoria gaan om my amptelike opleiding te doen.  

Ek het in Heidehof gebly en na ons uitpassering is ek uitgeplaas na Parys waar ek aanklagtekantoor 

gewerk het. Ek het ook by ondersoek en navrae gewerk voordat ek ‘n verplasing na Welkom gekry 

het 

Hier het ek iets van alles gedoen, hofordonnans, radiobeheer en speurtak. Ek is egter weer verplaas, 

die keer na die Humewood polisiestasie in Port Elizabeth. Hier het ek by vuurwapenlisensies, 

logistiek en “menslike hulpbronne” by die provinsiale hoofkantoor gedoen. 

My volgende verplasing was na Uitenhage waar ek by cluster, Overpleasing by menslike 

hulpbronne, restructure en overpleasing gewerk het. 

Hiervandaan is ek verplaas na die polisie op Kamesh waar ek weer by menslike hulpbronne gewerk 

het. 

Die hoogtepunt in my loopbaan was die jare 2010-2011. Ek het toe vir die United Nations as 

Peacekeeper in Noord Sudan in Dafur gerwerk. 

Ek is weer terug na Suid-Afrika waar ek in 2012 tot die rang van kaptein bevorder is. 

Van hier aanvaar ek ‘n verplasing na Kabega, te Port Elizabeth. Ek was hier behoorlik Jack of all 

trades, aanklagtekantoor, Crime Prevention, Support Services en Visible Policesing tot op my laaste 

dag in die diens. 

In Junie 2020 het ek met Early retirement without penalties, afgetree. 

Wat 'n wonderlike, onvergeetlike roller-coaster belewenis was my lewe nie gewees nie. Sou bitter 

graag wou deurdruk. Maar omstandighede het my verhoed, omstandighede waaroor ek nie 

uitlatings gaan maak nie. Maar verseker is daar van julle wat sal verstaan. "Die geleentheid om te 

groet was 'n besturing". 

Sterkte aan almal wat nog agter bly. 
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A POLICEWOMEN’S PRAYER 
Via Rinnuccio De Villiers 
Hierdie pragtige gebed van ‘n Polisievrou is vir ons gestuur deur Rinnuccio De Villers.  

Oor die gebed sê sy dat sy dit jare gelede van die Facebook af ge screenshot en dat sy vertroosting 

uit dit geput het. Sy het egter nou weer in een van haar bokse gekrap en  weer hierop afgekom 

.  

(skrywer onbekend) 
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CAPT. VERONICA BANKS 
Via Servamus (With permission from the Editor ms Annalise Kempen) 
 

A BIG THANK YOU TO CAPTAIN VERONICA BANKS FOR HER DEDICATION AND HARD 

WORK. SHE IS THE HERO IN SO MANY CASES! SHE REALLY GOES THE EXTRA MILE.  

 

Our #womencrushwednesday is South African Police Service Capt. Veronica Banks. With ten years 

left in the SAPS, it is not Veronica's aim to get a higher rank as this means nothing to her. Her aim 

for the next ten years is to create awareness about children's rights, help abused children and train 

more police officials to do this daunting job. She said the job is all about what you make of it. "If you 

get up in the morning and decide today is going to be a good day you will make a difference. If you 

are negative, you make everyone around you negative." 

 

After spending time with Capt. Veronica Banks, it is clear that she is a born detective who advises 

young female investigating officers to face the trouble to get to the top in this male-dominated 

environment. "Walk the extra mile and do more than what is expected of you. If you don't do that 

little bit extra, you will get nowhere. It takes time to make name for yourself. Once you make name 

for yourself, everything falls into place. Go that extra mile." 

 

With thanks: Servamus Magazine  
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ELFJARIGE SKOOLMEISIE VERDWYN TUSSEN SKOOL EN HUIS IN 
SPRINGS. DIE AANGRYPENDE VERHAAL VAN KERRY BEKKER 
Sarie van Niekerk 
Hoe kan dit gebeur dat ‘n 11-jarige dogtertjie op ‘n roete wat sy elke dag skool toe en weer huis toe 

stap, net eenvoudig soos mis voor die son verdwyn. Dit klink soos ‘n storie uit ‘n misdaadskrywer 

se boek. Maar ongelukkig was dit nie ‘n storie nie, dit het werklik gebeur. 

Dit was die oggend van Dinsdag 3 Mei 1983. Die eerste gedagte wat deur my kop gemaal het toe 

die destydse afdelingskommissaris van die polisie aan die Oos-Rand my bel en vir my vertel dat 

Kerry Bekker die vorige middag, soos elke dag sedert sy met skool begin het, na skool die twee 

blokke huis toe gestap het, maar sy het nooit by die huis uitgekom nie. ‘n Grootskaalse soektog is 

reeds dieselfde aand begin om haar te soek. 

Dit was ‘n ongelooflike moeilike saak om daagliks oor verslag te doen. Haar pa, wat hoof was by 

die skool waar sy skool gegaan het, is dadelik ondervra. Haar ouers was geskei en sy het by haar 

pa gewoon. Natuurlik het die polisie dadelik die ma verdink, dat sy die kind ontvoer het, maar die 

spoor het baie vinnig doodgeloop. Haar vriendinne is ondervra om te hoor of sy nie dalk iets laat val 

het dat sy ongelukkig is by die huis en dalk weggeloop het. Almal het die polisie verseker dat sy en 

haar pa baie gelukkig is dat sy nooit van die huis af sou wegloop nie. Polisieversterkings van 

omliggende dorpe in die gebied is ingebring en die soektog het uiteindelik die grootste aan die Oos-

Rand geword tot op daardie tyd. 

Ek gaan poog om julle saam op die ondersoek te neem, deur meeste van die koerantberigte wat 

daardie tyd oor die voorval geskryf is, vir julle aan te haal. Berei julle voor vir ‘n intense soektog 

Vir haar pa, Robert was hierdie ‘n tweede traumatiese voorval van misdaad wat hy moes verwerk. 

Hy was die persoon wat jare vroeër die afkop vrou in ‘n tas in die Boksburg meer gekry het terwyl 

hy om die meer gedraf het. Die res van die vrou se liggaam is later in die Wemmerpan in 

Johannesburg gekry. Die man wat die Johannesburgse moord-en-roof eenheid vir dié grusame 

moord wou aankeer, is dood deurdat hy homself doodgeskok het met elektrisiteit toe die polisie by 

sy huis opgedaag het. 

Dit net terloops as bietjie agtergrond. Terug by Kerry, het die volgende berig op Woensdag, 4 Mei 

1983, in Beeld verskyn: Onder die hoofopskrif. 

“’Polisie soek oral na hoof se dogter’.  Die polisie in Springs het met ‘n uitgebreide soektog 

begin na die elfjarige dogter van ‘n skoolhoof wat sedert Vrydagmiddag uit haar ouerhuis 

vermis word. 

Kerry is Vrydagmiddag kort na drie-uur van die skool af weg huis toe, maar sy het nooit daar 

opgedaag nie, het haar pa Robert, hoof van die Pinegrove Primary School in Geduld, ‘n 

uitbreiding van Springs, het gister gesê. 
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Sy is ná skool huis toe waar sy haar skoolklere uitgetrek en ander klere aangetrek het. Nadat 

sy haar skoene aan die bediende gegee het om skoon te maak, is sy terug skool toe om haar 

pa te gaan spreek. 

By die skool het die skoolbediende aan haar koek en koeldrank gegee, waarna Kerry gesê 

het sy gaan terug huis toe.” 

Kerry was gekleed in ‘n rooi geruite somersrok met ‘n wit bostuk en ligbruin sandale sonder 

kouse. Sy het ligbruin hare wat sy gewoonlik in ‘n poniestert dra en blou oë. Aan die 

linkerkant van haar neus is ‘n snymerk van sowat 2 cm.” 

Die polisie het gevra dat enigiemand wat haar sien hulle moet bel. Soos gewoonlik in gevalle van 

kinders wat verdwyn het die oproepe begin instroom. Sy is behoorlik op so baie plekke gesien dat 

die polisie die volgende dag van plek tot plek gejaag het, maar daar was geen teken van haar nie. 

Op hulle hakke was die al groeiende groep joernaliste wat op die dorp toegesak het. 

My kollega Alan Murdoch en ek het self elke dag ook nog ons eie ondersoek gedoen. Ons het van 

vroegoggend af rondgery.  aan mense in die omgewing se deure geklop en meer probeer uitvind. 

Almal was dit eens Kerry is ‘n pragtige dogtertjie, slim op skool en baie lief vir haar pa. Ons het van 

ons kant af ‘n strepie getrek deur die moontlikheid dat sy van die huis af weggeloop het. By die 

laerskool het ‘n atmosfeer van rou geheers. Die dae het verbygegaan en die hoop het begin vervaag. 

Elke dag was die verdwyning van Kerry op die voorblaaie van al wat ‘n koerant was. 

Toe verskyn die volgende berig op Beeld se voorblad:  

“’Soektog na Kerry lewer niks op nie’:  Brig. Jan Fourie, afdelingspeuroffisier aan die Oos-

Rand, het gister gesê dat die verskerpte polisiesoektog na die vermiste elfjarige Kerry Bekker 

voortgesit en indien nodig uitgebrei sal word.   

“Ons werk dag en nag aan die ondersoek, maar ons het feitlik niks om op te werk nie. Ons 

kry honderde wenke en volg elkeen op, maar tot dusver is alles nog duister. Ons sal egter 

voortgaan met alles tot ons beskikking totdat ons haar vind – lewend of dood.” 

Kerry, ‘n st.-4-leerling is Vrydagmiddag na drie-uur van die skool weg huis toe maar sy het 

nooit daar opgedaag nie. Sy het ‘n rooi geruite somersrok met ‘n wit bostuk en ligbruin 

sandale sonder kouse aangehad. Sy het ligbruin hare wat sy gewoonlik in ‘n poniestert dra 

en blou oë. Aan die linkerkant van haar neus is ‘n snymerk van sowat 2cm. 

Kerry se pa, mnr. Robert Bekker, het gistermiddag in ‘n onderhoud met Beeld gesê dat hy 

steeds vol vertroue is dat sy iewers gevind sal word. “Ek het die volste vertroue in die polisie 

en ek weet dat hulle alles in hul vermoë doen om my kind op te spoor. 

Mnr. Bekker, wat sedert die voorval in ‘n geskokte toestand is, het gesê hy aanvaar nie dat 

sy dogter dood is nie; 

Kerry is die jongste van twee dogters. Mnr. Bekker en sy vrou is sowat vier jaar gelede 

geskei.” 
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Die soektog is uitgebrei buite die grense van Springs. Polisie van al die omliggende dorpe het van 

hulle kant af n soektog van stapel gestuur. Dit was die eerste keer dat so iets in Springs gebeur het. 

Springs was in daardie tyd een van daardie dorpies waar almal alles van almal af weet. Waar jy 

gekom het, het almal daaroor gepraat. 

Soos met enige ander soortgelyke voorval waarby ‘n jong kind betrokke is, het die wenke hiena 

weer opnuut begin instroom. 

Beeld is genader deur ‘n vrou wat haarself ‘n siener noem. Sy het gesmeek dat sy ook wil help. 

Hoewel nie ek of die polisie juis in sulke dinge glo nie, het ons ingestem. My kollega en ek het haar 

toe gaan haal en ons het behoorlik die hele dag met haar rondgery. Daar was tye wanneer ons in 

‘n sekere gebied gery het, dat die siener behoorlik uitgeskreeu het en gesê het “sy is hier iewers. 

Ek voel haar aan.” Ons die gebied letterlik van hoek tot kant deurkruis. Uit ons motor geklim en per 

voet deur die begroeide gebied geloop, maar niks gevind nie. Die siener het egter volgehou “Kerry 

is hier. Sy is ondergrond maar sy leef.” Ek persoonlik was regtig toe eers skepties gewees. Die kind 

is al meer as ‘n week weg, so hoe kan sy onder die grond wees maar leef. Dit het darem net te 

vergesog geklink.  

Die koerante was steeds elke dag vol van die verdwyning van Kerry, altyd op die voorblaaie. 

Maar toe, op 9 Mei 1983, omstreeks 14:00, word my dag totaal op sy kop gekeer toe ek die volgende 

oproep van brig. Jan Fourie af ontvang: “Ons het Kerry gekry, sy lewe en behalwe dat sy baie vuil, 

is stink soos iets wat ek nie kan beskryf nie, baie maer en baie moeg en emosioneel is, is sy op die 

oog af ongedeerd.” 

Ek kon my ore nie glo nie. Hoe is dit moontlik dat so dogtertjie na tien dae lewend gevind is. 

Natuurlik, my eerste vraag was, “Waar het julle haar gekry, hoe het julle haar gekry, wat sê sy?” Al 

wat die brigadier op daardie stadium wou sê was dat sy  veilig gevind, sy is op die oomblik by die 

hospitaal vir ‘n deeglike ondersoek en dan sal sy aan haar pa oorhandig word. 

Later die middag ontbied die brigadier my na sy kantoor en op 10 Mei 1983, verskyn die volgende 

berig toe in die koerant.  Onder groot opskrifte staan dit daar op swart en wit:  

“Kerry gekry na tien dae aan ketting in gat”.  Kerry Bekker, die elfjarige 

skoolmeisie wat sedert 29 April vermis was en na wie die mees intensiewe polisiesoektog 

ooit aan die Oos-Rand laat loop is, is veilig terug by haar pa! 

Sy is gistermiddag kort na twaalf uur deur die polisie op ‘n verlate plek gevind waar sy 

aangehou was. Hoewel baie vuil en moeg, is sy ongedeerd. 

Kerry, die dogter van mnr. Robert Bekker (52), skoolhoof van die Laerskool Pinegrove in 

Geduld, het verdwyn toe sy kort ná vieruur die middag van die skool terug na haar vader se 

huis in Louwstraat, sowat 300m van die skool af, gestap het. 

Die leidraad wat gelei het tot haar terugvinding was een van honderde wat die afgelope tien 

dae deur die polisie ontvang is. Die inligting wat polisie na die verlate gebou gebring het, is 
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omstreeks elfuur gisteroggend ontvang. Kort na twaalfuur was Kerry by die polisiekantoor, 

waar sy kos en koffie gekry het. Sy was baie bly toe die haar gekry het.   

Hoewel Kerry se rooi geruite somersrokkie, waarin sy verdwyn het, lank nie meer rooi en wit 

was nie, en sy ‘n bad baie dringend nodig gehad het, het sy andersins goed daaruit gesien 

en was sy heeltemal kalm toe sy deur die polisie in ‘n versteekte gat gevind is. 

In haar plek van aanhouding wat toegegroei is en met n reuse-sementblok bedek was, was 

kos, ‘n tandeborsel, tandepasta en komberse. 

Kerry is dadelik na ‘n dokter gebring en daarna aan haar vader oorhandig. Mnr. Bekker wou 

nie gistermiddag oor die gebeure praat nie. 

Mev. Riekie Bekker, Kerry se moeder wat vier jaar van haar man geskei is, het gistermiddag 

gesê sy is baie bly dat Kerry terug is. Ek was nog nooit so bekommerd soos die afgelope tien 

dae nie. Noudat alles verby is besef ek eers hoe moeg ek is, 

Sy wou haar nie uitlaat oor toekomsplanne vir Kerry nie. 

Mev. Bekker het twee jaar gelede om persoonlike redes besluit om haar dogter nie weer te 

sien nie. 

Altesame R2 000 was uitgeloof vir inligting wat kon lei tot Kerry se opsporing. Mev. Bekker 

het R1 000 aangebied en ‘n oom, mnr. Chris Geyser van Bosburg, nog R1 000. 

Brig. Jan Fourie, afdelingspeuroffisier aan die Oos-Rand het gisteraand gesê hy is bly die 

soektog is verby. 

“Die polisiemanne wat aan die soektog deelgeneem het, verdien ‘n pluimpie vir hul puik werk. 

Hulle het geen moeite of tyd ontsien nie. 

“Baie dankie ook aan die publiek wat ons gehelp het om die kind op te spoor. Ek is bly sy is 

lewend gevind. 

Ek wil ook die pers bedank vir hul bydrae in die saak. Hul berigte het ons geweldig baie 

gehelp,” het brigadier Fourie gisteraand aan Beeld gesê. 

‘n Swartman is laat gisteraand deur die polisie in hegtenis geneem in verband met die voorval 

en sal Woensdag op Springs in die hof verskyn.” 

Ek kon net nie wag om te sien waar sy gevind is nie. Die volgende oggend het ek brig. Fourie letterlik 

so verpes totdat hy ingestem het dat ek my kamera kan neem en dan sal hulle my gaan wys, maar 

op voorwaarde dat hy en ander polisielede op die toneel wag terwyl ek in die gat gaan klim en totdat 

ek weer veilig uit is. Ek het nog gedink hy oordryf, maar toe ek eers die toneel sien, toe weet ek 

hoekom hy en ‘n hele klomp polisiemanne saam met my na die toneel gegaan het. 

Die toneel was regtig skrikwekkend, toegegroei en beslis nie maklik sigbaar van die pad af nie. Die 

pad wat van Springs af na die destydse Verre Oos-Randse hospitaal,  het en verby die enkele huise 

in die nuwe woonbuurt Krugersrus geloop. Ons moes deur dig begroeide gras en ‘n bossie gebied 

sowat 100m van die pad af, stap om by Kerry se “tronksel” te kom. Toe ons eindelik by die toneel 
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aankom het ek nog rondgekyk om te sien nou maar waar moet ek ingaan, toe die brigadier my wys 

na ‘n gat in ‘n groot sementblad, vermoedelik die laaste oorblyfsels van wat eens ‘n huis was met ‘n 

kelderverdieping. Daar moet jy inklim.  

Die inklim was nie so maklik as wat ek gedink het nie, die gat was ongeveer 46cm in deursnee. Die 

polisie moes my aan die hande neem en my behoorlik voete eerste in die gat inlaat. Dit was ook nie 

sommer net vir regaf inklim nie, daarvoor was daar te veel gemors in die gat. 

Die volgende berig het die oggend van 11 Mei 1983 op die voorblad van Beeld verskyn: “’’Jou hare 

staan regop.’ ‘Stink, nat gat Kerry se ‘tronk’. Springs. Ek het gister besef wat die 

elfjarige Kerry Bekker deurgemaak het in die tien dae dat sy in ‘n donker gat hier aangehou 

was. 

‘n Straaltjie sonlig wat hier en daar deur ‘n gaatjie in ‘n sementblad val, was waarskynlik die 

enigste lig wat Kerry tien dae lank gesien het in die “tronk” waarin sy vasgeketting was. 

‘n Besoek aan dié gat laat ‘n mens sommer met die intrap besef dat die dogter van ‘n plaaslike 

skoolhoof geen maklike tyd agter die rug het. Skuif ‘n mens deur die ingang van sowat 46cm 

in deursnee in ‘n sementblad van dieselfde dikte, staan jou ‘hare behoorlik regop.’ 

Van sommer inklim en loop is geen sprake nie. Voete eerste en lyf dun getrek skuif ‘n mens 

daarin en trap jy baie gou op ‘n hoop rommel. Met die voete effens na links gedraai en nog 

‘n gewikkel in ‘n sitposisie kom ‘n mens binne en voel jy dadelik ‘n druppel vuil water op jou 

drup wat van die dak drup. 

Links is ‘n muurafskorting waarheen ek probeer skuif-skuif oor die hope rommel wat in die 

kelder verdieping was wat eers ‘n huis was, opgehoop lê. Dit kos versigtig trap om nie ‘n 

enkel te verstuit op die hope halwe bakstene. 

Die reuk soos dié van ‘n verlate ashoop wat op ‘n stadium natgereën het en waarop groente 

moontlik verrot het, bereik my neusgate en dié stof wat ontstaan wanneer ek rondbeweeg, 

dreig om my te laat stik. Links om die muurafskorting kom ek op die plek af waar Kerry gelê 

het. 

Hope koerante wat in ‘n holte in die vuil rommel gepak is het moontlik gedien as matras. Ek 

wend ‘n wanhopige poging aan om op die plekkie van seker nie meer as ‘n vierkante meter 

nie, te probeer lê. Hope stene en ‘n gebrek aan ruimte maak dit onmoontlik. 

Met die dak minder as n meter bokant my kop en die skemerdonkerte wat alles omhul in die 

verste hoek van die “vertek” voel ek hoe my keel begin toetrek. Steeds drup-drup die water 

van die dak af en bo teen die dak sit ‘n spinnekop in stilte die bedrywighede en dophou.  

Wanneer ek my hand uitsteek in die rigting van die staalpyp waaraan die tengerige Kerry met 

die bou ogies, met ‘n splinternuwe ketting en twee slotte vasgeketting was, steek ek dit in 

die spinnerak in. 
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Links in die hoek lê ‘n koeldrankbottel en ‘n pak speelkaarte wat ek wil optel, maar ook hier 

is ‘n spinnekop. ‘n Aantal slapband prenteboeke lê een kant, wat blykbaar as leesstof moes 

dien. Nog ‘n boek, Arther Brown, The Stripper, herberg ‘n spinnekop in sy binneblaaie. 

Die trek van ‘n paar vuurhoutjies wat daar rond lê en later ‘n brandende koerant wys die vuil 

bourommel met oral is ook gebrande koerantpapier. Ná nog ‘n rukkie se snuffel en twintig 

minute in die “tronksel” dreig my keel om heeltemal toe te trek en die duisternis om my te 

oorval. 

En dan besef ek eensklaps watter angs Kerry moes verduur. Ek skreeu na bo aan die ander 

mense wat buite wag om my te help – maar hulle hoor my nie. Toe eers dink ek wat alles in 

die kind se gedagtes moes gewees het terwyl sy – soos sy aan die polisie vertel het na haar 

bevryding, die mense bokant haar hoor loop het maar niemand haar kon hoor nie. 

Die son skyn uiteindelik weer baie helder bokant my kop nadat ek by die stukkende, 

stinkende kelder uitgeklouter het.” 

Stelselmatig het die wrede verhaal van Kerry se ontvoering en aanhouding begin ontvou. Sy het in 

haar verklaring aan die polisie die volgende weergawe van haar ontvoering, stap vir stap gegee. 

Sy het bevestig sy is die middag net na vieruur van die skool af weg huis toe. Met haar aankoms by 

die huis is sy by die hekkie van agter oorval deur iemand wat haar gedwing het om saam met hom 

te gaan na die huis langsaan hulle woning, wat op daardie stadium nie bewoon was nie, waar hulle 

in die motorhuis in is en hy die deur toegemaak het. Sy wou weet wat hy van haar wil hê, wat hy 

met haar gaan doen. Die antwoord het sonder huiwering gekom “ek gaan jou saam met my neem 

en ek gaan jou grootmaak om eendag my vrou te word”. Sy was sprakeloos het sy in haar verklaring 

destyds gesê, 

Sy het verder gegaan en gesê die man, wat sy van geen kant af geken het nie, het ‘n blik swart 

skoenpolitoer uitgehaal en begin om haar gesig, arms en bene swart te smeer. Dit het hy gesê is 

nodig sodat wanneer hulle later die aand, sodra dit donker is na hul skuilplek gaan loop, niemand 

sal kan sien sy is wit nie. Toe die donkerte begin toesak het hy haar aan die arm geneem en haar 

na die “tronksel” geneem waar sy tien dae later gevind is. Hy het die aand vir haar Kentucky gegee 

om te eet. Sy het baie gou besef dat daar geen kans vir gaan was om te ontsnap nie, toe hy ‘n 

splinter nuwe dik ketting en twee slotte uit ‘n sak wat hy by hom gehad het, gehaal het en haar na 

‘n ysterpaal in seker die vuilste hoekie van die “sel” geneem en haar aan die paal met die ketting 

vasgeketting het. Alles wat sy doen moes sy so vasgeketting doen. 

Uiteraard was daar geen toilet geriewe nie en sy moes maar tussen die hope gemors gedoen het 

wat sy moes wanneer die natuur geroep het. Sy het die heeltyd nooit gewas nie. 

Wanneer haar ontvoerder elke oggend werk toe gegaan het, het hy doodseker gemaak dat sy 

deeglik vasgeketting is. Elke aand omtrent dieselfde tyd het hy van die werk af gekom, elke aand 

met ‘n boksie Kentucky in sy aand vir aandete. Hy het breedvoerig vir haar vertel hoe hy haar 
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dopgehou het en besluit het dit is die vrou wat hy wil grootmaak om eendag sy wettige vrou te word 

in sy tuisland. 

Die wenk wat die polisie gekry het wat uiteindelik gelei het tot haar redding, het gekom van ‘n vrou 

wat daar in die omgewing gewoon het. Sy het aan hulle gesê dat sy oor ‘n aantal dae gesien het die 

swartman klim saans by die gat in en soggens weer uit Sy het sy bewegings begin dophou en toe 

dit na ‘n week nog dieselfde is, en sy die saak van Kerry se ontvoering wat sy elke dag in die 

koerante en oor TV gevolg het, het sy net die idee gekry dit kan dalk die plek wees waar die dogter 

aangehou word. Sy het die polisie die oggend van 9 Mei gebel en hulle van die snaakse bewegings 

van die man vertel. ‘n Uur of wat later was Kerry veilig! 

Die verdagte is van ontvoering aangekla en dit was nie baie lank daarna toe hy in die rondgaande 

hof in Springs voor regter Vermooten verskyn het. 

Omdat die saak in kamera gehou was, is die media nie in die hofsaal toegelaat toe sy getuig het 

nie. Nadat sy getuig het, wat regtig baie lank was, het daar skielik ‘n verdaging gekom. Die aanklaer 

van die destydse prokureur-generaal se kantoor, adv. Jan de Oliviera, het ons mediamense geroep 

en vir ons gesê daar het ‘n skielike wending in die saak gekom.  

Die beskuldigde se verdediging het na Kerry se getuienis gevra vir ‘n verdaging aangesien sy kliënt, 

wat aanvanklik onskuldig op die aanklagte teen hom gepleit het, daaraan dink om sy pleit te 

verander. Hy het dan ook inderwaarheid met die aanvang van die saak na die onderbreking, sy pleit 

na een van skuldig verander. Nadat hy aan die hof sy kant van die saak gestel het, wat nie verskil 

het van Kerry se getuienis nie, is hy dan ook skuldig bevind op ‘n aanklag van ontvoering. 

Hy is nog dieselfde dag tot die dood veroordeel. Mens kan darem nie anders as om ‘n beskuldigde 

eintlik so klein bietjie jammer te kry wanneer die regter die swart mussie op sy kop sit en se “jy sal 

na ‘n plek van veiligheid geneem word waar jy aangehou sal word totdat jy aan jou nek gehang sal 

word totdat jy dood, dood is.” Die veroordeelde moordenaar het sy kop laat sak, dit ‘n paar keer 

geskud en toe met die trappe afgestap na die selle onder die hofsaal. 

Choas van vreugde het in die hofsaal losgebars toe hy skuldig bevind is maar nog groter vreugde 

toe die doodsvonnis oor hom uitgespreek is. Hy is dan ook inderdaad gehang. Hy het nooit gevra 

om teen die vonnis te appelleer nie. 
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SO ONTHOU EK DUVEEN BOTHA 
Hennie Heymans 
 

Na haar aftrede uit die Suid-Afrikaanse Polisie, as hoof van die Vrouepolisie, is sy weer  indiens 

geneem as ‘n “tydelike lid” en geplaas by veiligheidshoofkantoor. Ek was destyds gesekondeer na 

die sekretariaat van die staatsveiligheidsraad. My tuis-seksie in die veiligheidstak was in dieselfde 

seksie as waar sy geplaas was.  

Een van haar take was om daar “blou papiere” wat ons “Kommissaris/Minister Memorandums” 

genoem het, finaal te redigeer voor dit deur die veiligheidshoof geparafeer was en na die 

kommissaris en dan na die minister gestuur was. Iemand in die pyplyn het haar memoranda dan 

gekorrigeer en dan moes die proses weer herhaal word – die veiligheidshoof moes weer   parafeer 

en die kommissaris persoonlik moes teken voor dit na die minister moes gaan.  

Dit was “wilde tye” en in verband met elke aanhouding moes die proses gevolg word – daar was 

letterlik honderde memoranda! Dit het haar rasend gemaak as die goed so teruggestuur word. Ek 

het net stilweg geglimlag ... ek self het “honderde van die blou papiere gemaak” en dit was in die 

dae voor woordverwerkers – alles moes elke keer weer oorgetik word. Ek het haar frustrasie geken 

en waardeer. 

Soggens na Sanhedrin het ek ‘n draai by die seksie gegooi en my pos gekry en miskien ‘n koppie 

tee gedrink voor ek na die SSVR vir my dagtaak daar vertrek het. Met die verloop van tyd het ons 

vriende geword en het ons by tye lekker gesels.  

Ek het haar een maal gevra wat haar taak as hoof van die Vrouepolisie behels het en sy het my ‘n 

paar staaltjies vertel: 

• Een dame het by haar ‘n klagte gelê; die dame het by die stasiebevelvoerder geneul sy wou 

saam met die manne uitgaan wanneer hulle in tente bly en daggaplante uitkap. Sy het geneul 

en geneul en gesê sy kan alles doen wat ‘n man kan doen en hier kom haar klagte: Die 

stasiebevelvoerder, moeg vir haar geneul; het verklaar: “Jy kan nie alles doen wat ‘n man 

kan doen nie! Jy kan nie oor ‘n draad ... nie!  

• ‘n Ander dame weer het een aand gesien ‘n polisievoertuig stop langs haar by ‘n verkeerslig. 

Toe sy na die insittendes kyk was daar ‘n regte swak-tipe dame in polisieuniform met lang 

oorbelle en lang hare in, al rokende in die voertuig. “As daar sulke dames in die Mag is, wil 

ek nie deel daarvan wees nie!” Was haar klagte! Hulle het toe ondersoek ingestel en die 

skuldiges aangekeer. Iemand het die “dame” in ‘n polisieuniform geklee en sy het die aand 

saam “gewerk”.  

Sy vertel my sy was eendag in ‘n polisiebotsing – haar eerste botsing - sy sê sy het so geskrik dat 

sy haarself natgemaak het. Ek het haar as hoogs intelligent ervaar met ‘n fyn sin vir humor. Sy kon 
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maar ‘n storie vertel! Dis nie verniet dat die kommissaris haar aangewys het, om een aand deel te 

neem aan “Spies en Plessis” nie. Sy het   baie humoristiese en fatsoenlik opgetree. 

Ek kan nie verstaan waarom die doyenne van die polisie nooit met aftrede die ere-rang van 

generaal-majoor ontvang het nie. 

(Hennie se herinneringe 13 jaar na die brigadier se dood en het ongeveer in 1982-4 

plaasgevind) 

 

 
 

HOE BEHANDEL JY JOU GELIEFDE 
Susan Rothman Lyons 
 
● Moenie op mekaar skreeu wanneer julle verskil nie. Dit doen skade aan julle verhouding. (Spreuke 

15:1) 

● Moenie kwaad praat van mekaar by ander nie. Jou woorde het krag. (Gen. 2:19) 

● Deel nie mekaar se intimiteit met ander nie. Dis owerspel. (Matt. 5:28) 

● vergelyk nie jou maat met ander nie. Jou maat was en is jou keuse. (2 Kor. 10:12) 

● Weerhou nie intimiteit van mekaar nie. Jul liggame behoort aan mekaar. (1 Kor. 7:5) 

● Wees sag en liefdevol. Julle het albei immers jul lewens vir mekaar opgeoffer. Dit maak seer 

wanneer julle ongeskik en onbeskof teenoor mekaar is omdat julle geïrriteerd is. Wees sag. (Efe. 

4:2) 

● Gee nie plek vir geheime nie. Julle is een. Geheime veroorsaak verdeeldheid. (Gen. 2:25) 

● Negatiewe kommentaar teenoor mekaar is afbrekend en doen skade aan jul verhouding sekuriteit. 

Julle wil veilig voel bymekaar en mekaar bou. 

● Jou maat se liggaamsbou bepaal nie hul waarde nie. Waardeer en bemin mekaar tot jul oud is. 

(Efe. 5:29) 

● Behandel mekaar met respek voor ander en ook wanneer jul alleen is. Hanteer verskille met liefde 

en oop kommunikasie wanneer julle privaat is, nie voor ander en nie voor kinders nie. (Matt. 1:19) 

● Sê gereeld vir mekaar julle waardeer mekaar en respekteer mekaar en dat julle mekaar se moeite 

en opofferings waardeer. (1 Tes 5:18) 

● Maak saam kos sonder kritiek en geniet die samesyn in die kombuis of wys waardering vir mekaar 

se kookkuns. (Spr. 31:14) 

● Stel nie die kinders se belange voor mekaar nie. Julle het mekaar eerste immers lief. Stel ook nie 

die familie eerste nie. (Gen. 2:24) 

● Belê in mekaar se geestelike groei deur geestelike leesstof aan te skaf en bid vir mekaar. Jou en 

jou maat se verhouding met God is baie belangrik. (Efe. 5:26) 

● Spandeer kwaliteit tyd bymekaar en laat mekaar belangrik voel. (Jak. 5:16) 
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● Maak tyd om met mekaar te speel en te lag. Die lewe het genoeg stres en dinge. Julle skryf die 

verhaal van mooi in jul lewens en julle is daar om mekaar gelukkig te hou. Doen dit terwyl julle kan. 

(Pred. 9:9) 

● Moenie dat geld julle vreugde bepaal nie. Maak seker dat dit nie n wapen teen mekaar is nie en 

onthou jul albei verdien die inkomste al is net een op n payroll. (1 Pet. 3:7) 

● Moenie mekaar se swakhede blootstel nie maar bedek dit eerder, jy kan jou eie swakheid so 

blootstel en jouself sleg laat lyk. Beskerm mekaar, dit sal jou waarde verhoog. (Efe. 5:30) 

● Eer mekaar se ouers en reik uit na die kinders. (Hoogl 8:2) 

● Moet nooit nalaat om haar te vertel dat jy haar liefhet nie. Sy wil dit altyd hoor. (Efe. 5:25) 

● Groei in jou Christenskap, dis die enigste manier hoe jy ‘n goeie en Goddelike man en vrou kan 

wees. (Rom. 8:29) 

 

 

 
 

SERVAMUS 
Ons redaksie het ‘n baie goeie verhouding met Servamus. Servamus tydskrif word met 
vrymoedigheid aanbeveel, selfs vir afgetrede-lede en lede van sekuriteits maatskappye. Teken 
gerus in. 
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MY ERVARINGE SAAM MET N POLISIEMAN TYDENS DIE AWB-INVAL 
IN DIE DESTYDSE BOPUTHATSWANA 

Elsa de Lange 
 
Dankie vir die versoek om my stories te vertel tydens ons lewe en ervarings te Bophuthatswana 

(Bop). 

Ek gaan nie range en soms ook nie name noem, verskoon dit asseblief.  My storie gaan ek baseer 

op my lewe saam met my man wat as polisieman na Bop-polisie gesekondeer was en my werk in 

die voormalige staat.  Ek kon nie as vrou gesekondeer word, en was dus aangestel as regtersklerk 

vir regterpresident M. W. (Mockie) Friedman te Mmabatho hooggeregshof. Hoop jy vind dit in orde.   

Die skryf hiervan krap ook wonde en baie eina’s oop. 

BOPHUTHATSWANA 

Deon, my man, was goed op dreef om as bevelvoerder van 

die handelstak Mafikeng/Mmabatho aangestel te word.   

 ‘n Week voor 11 April 1994 het ons verneem en gerugte 

gehoor van die moontlike val van Bop.  Angswekkende 

gevoelens het my as vrou beetgepak, ek sit met drie klein 

kindertjies en ‘n pa wat baie weg werk.  Die middag van 11 

Maart 1994 het ek van my huis af gesien Mecca City 

(Mmabatho Mall) is aan die brand dis swart rook en die hele 

Mafikeng is in oproer.  Polisiebeamptes was gekontak om hul kinders onmiddellik by skole te kry en 

te beveilig.  Pa het verkies ons (vrou en kinders) moet by huis bly.  Ek was gewapen.  Alle hofsake 

van my regter was tydelik uitgestel, ons is in hof aangesê deur ‘n kaptein van die Suid-Afrikaanse 

Weermag om die hofgebou dringend te verlaat.  Die regter wou nie, maar is eintlik “beveel” om dit 

wel te doen terwille van ons veiligheid.  Begelei deur weermag voertuie was ek en die regter 

weggeneem na ons eie huise toe. 

Die stad brand, Mafikeng brand, Mmabatho brand!!!!!!  

Gesekondeerde se eggenotes word aangesê om na die Suid-Afrikaanse ambassade te gaan, dis 

veilig daar. Maar nee, ek, Ester bly by my huis. 

 

Ons sien bakkies vol manne begin Mafikeng binnekom, die manne staan agter op, lê met enige tipe 

wapen oor bakkie se kajuit. Hulle is WILD, hulle is dorstig sien ons.  Almal bly uit die strate want 

skote klap, klink soos oorlog. Dit is ‘n wille geskietery!  

 

11 Maart 1994, die middag, en pa Deon mag nie Bop-polisie hoofkantoor verlaat, hulle is vasgekeer, 

mense (??) versper die ingang na hoofkantoor.  Ek kan nie kontak maak met Deon!!! 
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Pa Mangope, pres. Lucas Mangope van Bop en Ma Lia is klaar uitgevlieg deur sy persoonlike 

chopper deur ‘n Suid Afrikaanse vlieënier.  

 

Mense word doodgeskiet!!!!! Dis chaos in Bop! Die reuk van rook hang oor die dorp.  Bop manne 

kan dit nie hanteer.  Die gemeenskap beveilig nou hulself in hul huise.  Baie gesekondeerde lede 

se vrouens was per helikopter uitgevlieg terug na Suid-Afrika, ek bly, want pa is daar!  Ek is mos ‘n 

Suid-Afrikaanse polisieman se vrou, staan by hom deur dik en dun. 

 

So loop ek van kamervenster na kamervenster terwyl die kinders slaap, ek hou oog oor die huis. 

 

Die volgende dag gaan dit erger, nog skietery en chaos. Laataand op 12/13 Maart 1994, staan ek 

voor die sitkamervenster, ek kan sien op die grootpad wat van die nou Gauteng af inkom na die 

dorp………….ek hoor ‘n gedruis, dis hard, dis onbekend, wat is dit ??? 

 

Ek sien donker “goeters” beweeg op pad en dit raak al harder….ek kyk !   

Dit is weermagvoertuie!!!  Enige soort waaraan jy kan dink!!  Skielik weet ek.  “Dit is ons mense, dit 

is die Suid-Afrikaanse Weermag, hulle kom ons help, dankie Pappa Vader!” skreeu ek…ons gaan 

veilig wees.  Was nog nooit so dankbaar om hulle te sien, het weereens respek daar gekry vir die 

oud weermagmanne.  Well done! 

Pa Deon kom huistoe, baie stil en praat min….my vrou wees weet daar was chaos en vra niks. 

Suid-Afrikaanse Weermag het by Suid-Afrikaanse Ambassade afgelaai….nou, as ek sê afgelaai, 

mens, dit was enige tipe hulpmiddels, hulle was gereed om hul werk te doen en om die stad en sy 

mense te red uit totale wanorde en chaos. 

 

13/14 Maart, terwyl rook oor ons hang begin die weermagvoertuie beweeg, hulle is orals, maar 

orals………groot kanonvoertuie ry ons strate vol, tot woonbuurtes word beskerm.  Dankie 

Here……… 

Baie lewens en hartseer het mense getref, ek voel so jammer vir hulle…hoekom verloor ‘n vrou met 

kinders haar man doodgeskiet by sy kar, net so… 

Kalmte het mettertyd gekom, dit het tyd gevat vir almal……. 
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MY LIEWE "SKOOLBUS"- ENIGSTE FOTO! 
Hennie van Deventer 

 

Met die rondstuurdery van studentefoto’s tussen Kollegemanne van doer rondom die 60’s beland 

op my skerm na my wete die enigste bestaande foto van my Fiat 500-stasiewa, bekend as die 

“Grassnyer” of die “Skoolbus” – albei my studentemaat Pierre le Roux se kreatiewe skeppings. Ek 

is uit my vel van opgewondenheid. 

Die foto kom uit Pierre se album. Hy was 'n bedrewe naamgewer; het, terloops, ‘n lykwa ‘n 

“beentuintaxi” genoem en ‘n ambulans ‘n “aspirant-beentuintaxi”. Maar dis natuurlik nie nou ter sake 

nie. 

Die “Grassnyer”/”Skoolbus” was ’n splinternuwe 62-model, uit die boks, – ’n donkerbloue. Die 

beroemde Cinquecento met sy 500 c.c.-enjin. Die Taljanertjie het in 1957 in stram ekonomiese tye 

sy buiging gemaak en was vinnig ‘n treffer danksy sy kompakte afmetings en ougat voorkoms– die 

rede vir verkope van 3,5 miljoen. 

Vir my was die stasiewaentjie se voorkoms inderdaad te ougat vir woorde. Die pikante stasiewa-

lyfie en seilsondakkie het getuig van Italiaanse pizzazz. Die sondakkie was ideaal as jy iets langerigs 
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soos ‘n besem wou inlaai. Of die windjie deur ‘n aster se hare wou laat speel. Sy suinigheid met 

brandstof was boonop eksieperfeksie vir ‘n studentebegroting. 

In die boek, Tutte le Fiat (Al die Fiats, as ek reg uit Italiaans vertaal) kry ek die Fiat 500-stasiewa op 

bladsy 308. Die Italianers noem hom ewe vernaam die Giardiniera, wat nogal aan die naam 

“Grassnyer” ‘n sekere geldigheid verleen. 

Die grootste dryfveer vir my keuse was egter niks van bostaande nie. Dit was, om 100 persent eerlik 

te wees, die enigste nuwe sakpas-motortjie op die vloer op Klerksdorp. Vir die goedkoopste model 

Mini (wat die alternatief was) sou ons Johannesburg toe moes piekel vir ons aankope. Daarvoor 

was die gier te onmiddellik. 

My nuwe kar had piepklein wieletjies wat gelyk het of dit enige oomblik onder hom kon invou. Toe 

ek die eerste keer by Kollegetehuis met hom stilhou wou ‘n ander vriend, Cas Jacobs, doodernstig 

by my weet: “Het jy regtig met die karretjie van Klerksdorp af gery?”  

Buiten vir die plesier om die Fiat spottend name te noem, het my vriende nimmereindigende plesier 

daaruit geput om my motor weg te dra. Dan moes ek plan maak om die kar uit die koshuis se eetsaal 

te kry, dan was dit ’n hele soektog om ’n geheime wegsteekplek agter digte struike te ontdek. Vir 

die Van Deventer-ego was dit telkens ’n knou, veral as dit op ’n eerste sleepaand gebeur, of soos 

die Sondag toe 1962 se joolprinsesse by ons koshuis kom eet het. Ek sou die mooiste enetjie (in 

my boekie) huis toe vat, maar moes toe eers vrywilligers opvorder om my kar uit die gesellie te 

karwei. 

Die Fiat was betroubaar. In daardie opsig het hy aan sy doel beantwoord. Van een ding kon jy hom 

nie beskuldig nie: krag. Die toere het vinnig knorrend opgeskiet as jy die 500 c.c.-enjintjie wou 

aanjaag. Opdraandes was ‘n “uitdaging”, soos die politici deesdae sware beproewings graag noem. 

Om vragmotors op die grootpad verby te steek, moes jy tande kners en vasbyt. 

Een dodelike rit met die Fiat Kaap toe vir my eerste skof as parlementêre verslaggewer in 1964 was 

my laaste. Die eerste skof het my net gebring van Bloemfontein tot Beaufort-Wes, waar ek in die 

Wagon Wheels-motel oornag het. Die eindelose trek deur die Karoo van Beaufort-Wes na 

Laingsburg was met die stadige Fiatjie eenvoudig te veel vir vlees en bloed. 

Pas in die Kaap aangeland, het ek by my matriekmaat (wyle) Carel Weeber by Trust-bank in 

Kaapstad om ’n lening gaan aanklop en ’n gebruikte (blou!) 1964-Cortina gekoop – later my en 

Tokkie se vrykar. 
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MY TYD BY DIE DISTRIKSKANTOOR OP BEAUFORT-WES 
Ester de Lange 
 
Ek dink vandag aan oorlede kol. Engel (“Langtoon”) Engelbrecht wat distrikskommandant was op 

Beaufort-Wes toe ek daar aangeland het.  Jou 

yster!  Ek sien jou soggens kantoor toe kom, 

regop, vol trots, stokkie swaai so hier en daar,  

piets iemand soms in die verbyloop.  Jy was ons 

kolonel.   Elke oggend voor 07:30 het jy in die 

gang gestaan saam met almal en het ons ‘n 

gehad vir die dag.  Okkie Marais moes altyd bid.  

Met dankbaarheid het ons almal ons kantore 

ingegaan en ons werk vir die dag gedoen. 

Oom Koos Luiters en ek, by finansies gewees 

daar die tyd.  Oom Koos was ons kantienman, hy 

en Auntie Sarie, niemand kon beter “kantien” as 

hulle.  Oom Koos was baie kwaai, die manne wat 

voorskot wou hê moes eers verduidelik waarom 

en hoekom?  So sal hy sê: “Ester, gee tog vir die 

manne drink en pie geld”  

Daar was ‘n majoor direk langs my kantoor.  Hy is 

oorlede in ‘n motorongeluk, groot sterk man, ek het hom gelike!!  Toe kom maj. Kriel later. Hy word 

tot kolonel bevorder en aangestel as distrikskommandant.  Julle het altyd my finansiële boeke 

Vrydae middae 14:00 nagesien. “Dankie Ester, puik werk, dit is altyd korrek, jy kan maar oppak en 

gaan”.   

 

Kol Engelbrecht se kantoor was so drie kantore van my af, altyd saggies en op my tone by daardie 

deur verby gestap, hy het altyd gevra: “Werk jy nie?” 

 

Okkie Marais en Deon Jacobs se kantoor:  Dit was ons gesels-kantoor, etenstye daar saamgedrom 

en games gespeel, tot kol. Engel hard praat en se dis werksure!!!  Soos muise spat ons uitmekaar! 

Dan was daar ons kol Kulu, wat ‘n man, ‘n puik bevelvoerder en ook mens-mens.  Vir jou was ek 

baie versigtig, alhoewel jou hartjie klein was.  Ek salueer jou. 

Lang gang op, bo links by die donker deur Veiligheidskantore.  My ridders op witperde het daar 

gewerk.  As ek klop maak die loer deurtjie oop.  Dis of Oom Toit of Millie wat ‘hallo’ sê.  Van julle 
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kan ek niks sê, net dat julle mos julle name met n uitveër geskryf het!  Julle net by kantien te siene 

gekry, hahaha ! 

Speurders kantore net langsaan, ai daai manne!!!  Ek sê eerder niks, want daar is niks. 

Trappe af, hoor vir Debbie Frans in die aanklagtekantoor praat, hard, baie hard.  Sy vat almal vas 

en vat nie nonsens.  Well done Debs, jy was die mooiste polisievrou wat haar uniform met trots 

gedra het, so ‘n voorbeeld vir almal gewees.  Jy het die Mag se naam met eerbied gedra. 

Aan die agterkant van die gebou was die garage en “doodshuis”.  Oom Allie wat altyd die nadoodse 

ondersoeke bygestaan het, het sommer sy toebies en koffie langs die liggaam gesit en eet.  Daardie 

plek het ek vermy. 

Voor die aanklagtekantoor was die polisievoertuie Vrydae uitgestal vir parade, hoe trots was die 

bestuurders, motors en enjins silwerskoon, dit het geblink. 

 

KANTIEN: 

Boeke kan hier geskryf word, dit bly ons familie se geheimpies. Mens moet mos ontspan. 
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KYK DAN NET NA DIE 1972-GROEP! GLAD NIE SLEG VIR DIE 
EERSTE VROUE OOIT OP OPLEIDING 
Via Marcia du Pont (SARP 1972)  
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1972 SE EERSTE GROEP DAMES VIR VOLWAARDIGE OPLEIDING 
Via Marcia du Pont (SARP 1972) 
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Rookies neem in 1972 die saluut op die paradebaan 

 

 



92 
Nongqai Vol 13 No 10A  - Vroue 

KYK ONS WAS ‘N KLOMP STOUT STUDENTE 
Rina Greyling 
Ons vriendinne wat saam in 1979 in die polisiekollege was, maar ‘n klop stout student gewees. Ek, 

Magda Roux, Karen Botha en 

Charmaine van Coller, was 

vriendinne. Karen en Charmaine 

was in Peloton 30. Opleiding in 

1979 was nie speletjies nie. Fiks 

sou jy wees en ons was fiks. Ek, 

Karen en Charmaine het almal 

met instrukteurs uitgegaan. 

Magda was verloof. Ek (Willie 

Mostert), Karen (Neels Kriel) en 

Charmaine (Sybrand van 

Niekerk). Mariaan Myburg was ‘n 

fantastiese kompanie-sersant en 

het ons altyd ordentlik behandel, 

maar ai ou Sxxxx  (naam 

weerhou) het ons dames gehaat. 

Sy het ons een dag op klippe laat 

hardloop toe breek ek my fibula 

in my been. Ek was toe vir twee 

weke op ligte diens geplaas en 

sy was glad nie gelukkig 

daarmee nie.  

Een nag het sy ons laat opstaan om strafoefeninge te gaan doen 

net omdat sy nie kon slaap nie, maar gelukkig het daar ‘n 

manlike senioroffisier opgedaag, haar goed uitgetrap en ons is 

terug na ons kamers. Die volgende dag het Sxxxx ons gevat vir 

‘n hengse lang hardloop, uit die kollege, bo-oor die brug, pad af 

en later weer terug. Kyk, by haar was daar nie iemand wat 

agtergeraak het nie so dan moes twee van ons die persoon 

gedra het, al wou ons omtrent self dood neerslaan van 

moegheid.  

Die dag toe Sxxx uitvind van ons drie wat met instrukteurs 

uitgegaan het was sy omtrént kwaad. Ons al drie is gestraf (kan nie onthou wat Karen en Charmaine 



93 
Nongqai Vol 13 No 10A  - Vroue 

se straf was nie) maar ek was gehok met my 21ste verjaarsdag en kon die naweek nie huis toe 

gaan nie. Met hospitaal bult het sy ons amper dood gehad. Ons moes agteruit ophardloop met ons 

hande op ons kuite. Die mans studente het altyd vir ons gelag en ou Schade het dit gesien. Op ‘n 

dag was een van die manspeloton se instrukteurs afsiek en Sxxxx het hul gevat vir oefeninge. Toe 

was weer ons beurt om te lag want van hulle het opgegooi nadat sy klaar was met hulle. Ek kan net 

noem dat ons dames (danksy Sxxxx) baie fiks was en nooit opgegooi nie.  

Wat vir my die ergste was, was die nag toe ek en Karen diens moes verrig by die kerk se hek. Dit 

was donker en dan het ons sommer dinge gesien wat nie bestaan nie en was doodbang gewees. 

Kyk, ou Koos Kokkerot was ons gunsteling plek om kos te koop dan koop ons dit sommer per krat 

want ons almal het altyd sy kos bestel. Ons was moeg vir poeiereiers gewees. Die lekkerste tye was 

naweekpas dan het ons vier (ekke, Karen, Magda en Charmaine) na my ouers se plaas toe gegaan. 

Ons het heeldag by die swembad geboer. Sal nooit vergeet toe my sus een naweek vir ons elkeen 

‘n sigaret gegee het om te rook nie. Wat ‘n groot fout was dit nie. Na daardie sigaret was ons so 

siek soos honde. Dit was die eerste en laaste keer wat ons dit gedoen het.  

 

Ons het een aand ‘n funksie gehou in Rosehof. Al drie pelotonne saam. Ons moes almal snaaks 

aantrek en het maar koeldrank gedrink en koekies geëet. Dit was soveel fun gewees en almal het 

gelag en gedans.  

 

Na ons uitpassering is ons almal na ons standplase uitgeplaas. Karen en Charmain is Kaap toe. 

Kan nie onthou waarheen Magda geplaas was nie en ek is uitgeplaas na ou radiobeheer in 

Marabastad, Pretoria. My eerste nagskof was ‘n riller. Die dieretuin was naby ons en terwyl ek 

gewerk het, het die leeus begin brul en ek het my yskoud geskrik.  

 

Ons het daar baie patrollie geloop deur Marabastad in die nag. Kan onthou dat daar ‘n swart vrou 

was wat langs die spruit gebly het. Haar kop het haar gelos en dan het sy op ons geskreeu en ons 

gejaag. Shame, ons het haar een aand gekry waar sy in die spruit verdrink het. Daarna is ons na 

die nuwe radiobeheer te Silverton. Sal nooit vergeet toe ek en lt. Harmse een aand ‘n Portugese 

vrou gearresteer het vir dronk op straat nie en sy was aggressief verby. Ons vat haar toe na Sentraal 

polisiestasie toe. Sy loop voor my en lt. Harmse en die volgende oomblik draai sy om en gee my ‘n 

klap dat ek daar lê! Al wat jy sien is bene in die lug en panty. Daardie tyd het ons nog blou crimpelene 

rompies en top gedra. Die volgende wat ek sien was Alida wat van agter die toonbank met rompie 

en al bo-oor die toonbank spring en die vrou so klap dat sy maniere daarna gehad het en is dadelik 

geboei en toegesluit.  
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Dit het my geleer dat ek van daar af altyd die persoon wat gearresteer word in boeie geplaas het. 

Dit was nogal ‘n aanpassing gewees. Vanaf radiobeheer is ek na ou Wierdabrug geplaas wat langs 

die ou Johannesbur-pad in ‘n ou huis was. Ons is daarna na die nuwe Wierdabrug stasie geplaas. 

Daar het ek met vuurwapenaansoeke gewerk. Ek het later ‘n verplasing na Erasmia polisiestasie 

gevat en daar met die SAP 13 -stoor gewerk. Die ergste vir my was as ouers hulle kinders (wat 

verongeluk het) se eiendom kom haal het. Hul hartseer sal ek nooit vergeet nie. 

 

Het vandaar by tin magasyn in die  polisiekollege gaan werk. Ons het oor die algemeen in 

kamoefleerdrag gewerk. Elke oggend is met gebed ge-open. Ek het daar gewerk met die lede wat 

diens op ons grensposte gedoen het. Moes toesien dat hul kos kry en dat die verskaffers betaal 

word. Meeste van die grensposte het net van klein plattelandse winkels hul voorraad gekry en kan 

goed onthou hoe ek met ‘n kaptein by hoofkantoor baklei het omdat hul nie die mense betaal het 

nie en amper my werk verloor het. Ek moes soebat by die winkeleienaars om die lede van voedsel 

te voorsien.   

Dit was aaklig want meeste van die lede is op grensdiens geplaas en nie omdat hul graag daar wou 

wees nie. Een insident wat my nou nog bybly en altyd sal bybly was op ‘n dag toe ek ‘n hengse slag 

buite my kantoor hoor en een swart konstabel aangehardloop kom en skreeu dat hulle skiet. 

Vuurwapen in die hand hardloop ek uit en hy wys my na die petrol pomp toe. Toe ek daar aankom 

was ek geskok. Twee arbeiders wat ‘n Casper band herstel het, het op die grond gelê nadat die 

band gebars het en albei ernstig beseer is. Een van hulle is oorlede van sy beserings en die ander 

een het breinskade opgedoen en kon nie meer werk nie. Die hospitaal waar hy was het my en 

Estelle gereeld gekontak omdat hy buite beheer geraak het en na ons gevra het. As ons daar by 

hom aangekom het, het hy dadelik kalmeer. Ek het daarna medies ongeskik afgegaan en ‘n tyd later 

by Centurion verkeersdepartement gaan werk het. Ek was trots op myself om ‘n lid van die Suid- 

polisiemag te kon wees. Ons dames was daardie tyd altyd netjies op onsself en nooit oorgewig nie. 

“Action is the foundational key to all success.” 
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GREPE UIT MY PA SE POLISIELOOPBAAN 
Marcia du Pont 
Vroeër jare was elke lid verplig om eers die meganiese skool in Benoni by te woon vir ‘n kursus van 

drie weke. 

Dit was verpligtend, al het jy ‘n bestuurderslisensie gehad. 

 

Hier is my pa JJ du Pont. 

My pa staan in die agterste ry tweede van links af. 

My pa het hier sy bestuurderslisensie verwerf vir ‘n Harley Davidson motorfiets asook ‘n gewone 

motor 
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My Pa in die Berede-eenheid 
My pa het in Junie 1956 by die polisie aangesluit  vir ses maande, maar die ses maande begin eers 

sodra daar genoeg studente gearriveer het om ‘n peloton vol te maak en vandaar af tel hul die ses 

maande. 

 

Hier was 34 studente in die berede peloton. 

Lang studente was die "magalle of voetmanne" genoem. 

Die klein en maer manne was outomaties in die berede afdeling geplaas. Geen vrye keuses nie. 

Hier sit my Pa, JJ DU PONT, heel voor tweede van links. Hul het einde Januarie 1957 uitpasseer. 

 

Vroeër jare was studente verplig om eers op kollege te katkiseer deur jou kerk sou hul nog nooit 

voorheen aangeneem en voorgestel was nie. 
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Hier is die NG Kerk se katkisante vir 1957 

Vroeër jare was studente verplig om eers op kollege te katkiseer deur jou kerk sou hul nog nooit 

voorheen aangeneem en voorgestel was nie. 

Hier is die NG Kerk se katkisante vir 1957 
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Ek het nou die dag hierdie pragtige WhatsApp van my goeie vriend Hennie le Roux, ontvang. 

Dit is so goed en so die waarheid dat ek net nie die versoeking kan weerstaan om die maand 

die Nongqai Hiermee af te sluit nie. 

WAT ‘N PRAGTIGE ANTWOORD! VERGELYKING TUSSEN TWEE 
“GENERASIES” 
Via Hennie le Roux  
 
‘n Jong man het vir sy pa gevra: 

“Hoe het julle mense voorheen geleef met- 

Geen lugversorgde voertuie nie 

Geen Wifi nie 

Geen internet nie 

Geen rekenaars nie. 

Geen aanlyn inkopies nie 

Geen TV’s nie 

Geen lugversorgings nie 

Geen selfone? 

Geen winkelsentrum nie 

Geen multiplekse: 

 

Sy Pa het geantwoord 

“Net soos hoe jou generasie vandag leef met – 

Geen gebede nie 

Geen deernis nie 

Geen eer nie 

Geen respek nie 

Geen karakter nie 

Geen skaamte nie 

Geen beskeidenheid nie 

Geen tydsbeplanning nie 

Geen sport nie 

Geen lees nie” 

 

“Ons die mense wat tussen 1940-1980 gebore is, is die geseëndes,  

Ons lewe is ‘n lewende bewys: 

  Terwyl ons speel en fietsry, het ons nooit helms gedra nie. 
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  Na skool het ons tot skemer gespeel. Ons het nooit TV gekyk nie. 

  Ons het met regte vriende gespeel, nie internetvriende nie. 

  As ons ooit dors gevoel het, het ons kraanwater gedrink en nie gebottelde water nie 

  Ons het nooit siek geword nie alhoewel ons dieselfde glas sap met vier vriende gedeel het. 

  Ons het nooit gewig opgetel nie alhoewel ons elke dag baie rys geët het 

  Niks het met ons voete gebeur nie ten spyte van kaalvoet rondswerf 

  Ons ma en pa het nooit enige aanvullings gebruik om ons gesond te hou nie. 

  Ons het vroeër ons eie speelgoed geskep en daarmee gespeel 

  Ons ouers was nie ryk nie. Hulle het ons liefde gegee, nie wêreldse material nie. 

  Ons het nooit selfone, DVD’s, speelstasies, XBox, videospeletjies, persoonlike rekenaars, 

internetklets gehad nie – maar ons het regte vriende gehad. 

  Ons het ons vriende se huise ongenooid besoek en saam met hulle kos geniet. 

  Anders as jou wêreld, het ons familie gehad wat naby gebly het, so familietyd en bande is 

saam geniet. 

  Ons was dalk in swart en wit foto’s maar jy sal kleurvolle herinneringe in daardie foto;s kry. 

  Ons is ‘n unieke en, die mees begripvolle generasie, want ons is die laaste generasie wat 

na hul ouers geluister het. 

Ook die eerstes wat na hul kinders moes luister, 

en ons is die wat nog slimmer is en jou nou help om tegnologie te gebruik wat nooit bestaan 

het toe ons jou ouderdom was nie!!!! 

 

Ons het ‘n BEPERKTE uitgawe! 

 

So jy beter-Geniet ons. 

Leer by ons. 

Koester ons 

Voordat ons van die aarde en jou lewens verdwyn. 

 

 

 

 



100 
Nongqai Vol 13 No 10A  - Vroue 

 



101 
Nongqai Vol 13 No 10A  - Vroue 

NAWOORD: GOD ONS ENIGSTE REUS 
Lt. kol.  (kapelaan) Elmien Oosthuizen (Suid-Afrikaanse Polisiediens Eersterus) 

 

Deuteronomium 1:32-35 

32. Maar tog het julle nie julle vertroue gestel in die Here julle 

God  

33. wat op die pad voor julle vooruit gegaan het om kampplekke 

vir julle uit te soek nie. Snags het Hy vir julle julle pad met vuur 

aangewys en bedags met 'n wolkkolom. 

34.  “Toe die Here hoor wat julle sê, het sy toorn ontvlam en het 

Hy 'n eed afgelê: 

35. ‘Nie een van hierdie slegte geslag sal die goeie land sien wat 

Ek, die Here, hulle voorvaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee nie. 

 
In al Sy glorie en ryke aansien, bemoei God hom onophoudelik met Sy volk. Die volk is sopas, met die trek uit 

Egipte, van eeue se slawerny verlos. God het self hierdie volk dag en nag deur die woesterny begelei.  

Tydens hierdie reis beleef die volk daagliks wonderwerke uit God se hand, totdat Hy hulle nou gebring het by 

die land wat Hy aan hulle voorvaders beloof het – rég om dit in besit te neem.  

Hier staan God se kinders nou en kyk na hulle beloofde land, maar hulle is hoegenaamd nie aangespreek 

deur die grootheid van die oomblik nie. Na alles wat hulle deur is, sou mens reken hulle is opgewonde oor die 

groot oomblik, maar hulle vooruitsig is glad nie goed nie. Inteendeel, hulle kla en kerm steeds, want ná 40 jaar 

waar hulle direk uit God se hand geleef het, is hulle steeds bang en kleingelowig.  

Mens wonder wat die Here nóg moet doen sodat die volk oortuig kan word van Sy liefde en sorg oor hulle.  

Terwyl die volk daar staan met talle wonderwerke agter hulle en God se land van belofte voor hulle, staan 

hulle en kla en kerm want hulle sien net onheil en gevare raak. Die volke aan die ander kant van die rivier is  

volgens hulle te sterk en te gevestig. Hulle het nie die middele om ‘n rivier oor te steek of in ‘n geveg betrokke 

te raak nie. Onder die volke is boonop die Enakiete!  

Die geloof was dat diè ‘reuse’ van half-god en half-menslike afkoms was en oor hul bygeloof, daarom 

onoorwinbaar.  

Die kinders van God, die wat deur God Self gekies is in liefde, wat letterlik daagliks binne die beskerming en 

versorging van Sy liefde geleef het – hulle staan daar en is kleingelowig en vol wantroue. God se volk is 

paniekerig en bang. Al wat Israel kan raaksien is dat hulle, hul selfvernietiging tegemoet moet gaan!  

Vergete is al God se grote dade met hulle, vergete die verbond en beloftes wat God met hulle gesluit het. 

Vergete die wonderbaarlike pad wat hulle tot hier gebring het.  

Soos tevore, vertrou die volk nie vir God nie.  
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Ironies genoeg sien hulle vol vrees die reuse raak, terwyl God groter is as wat enige reus ooit kan wees. 

Hierdie kinders, wat direk leef in die arms van die grote en enigste God, kan bloot nie raak sien wie Hy regtig 

is nie. Die vrese en paniek vir die ‘reus van probleme’ voor hulle is niks anders as kleingeloof en wantroue nie.  

Deur die geskiedenis van die mensdom, kon ons nog nooit, bloot net kinderlik glo in God nie. Daar is altyd 

reuse in ons pad wat ons visie belemmer. 

Vertel die verhaaltjie nie maar presies waar ons, onsself al te gereeld bevind nie?  

Hoe maklik en gereeld en boonop bang, vra ons:  ‘Waar is God dan?’ 

Bloot net omdat ons wantroue en kleingeloof ons blind maak. 

Gebed 

Ons grote en almagtige God, U wat ons met net goedheid en liefde versorg, ons staan voor U en vra vergifnis 

vir ons menslike sondigheid! 

Dankie dat ons ten spyte van ons swakhede, in elk geval in gerustheid kan voort gaan, omdat U Seun reeds 

ons sondigheid en swakheid op Hom geneem het. 

Ons bid veral, in diepe afhanklikheid, dat U met ons geduldig sal wees en aanhou om u Gees aan ons te 

stuur, om ons in geloof naby U te hou. Help ons tog met geloof in U want dit bly ons grootste nood! 

Amen 

Lt kol (Chapl) Elmien Oosthuizen, EHW Gauteng,  

SAPS Eersterust 
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SLOT | END

 


