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voeg lewe tot jou jare toe 

 
Jy kan al die vreugde uit die lewe neem deur altyd te verwag dat iets beter moet 

wees. 
 

LET WEL 

 
Ons is weereens ‘n les geleer oor die broosheid van ons ekosisteme. 
Ons is ook weereens blootgestel aan die gevare van sogenaamde “nuus” wat 
deurspek geraak het met spekulasies en opinies. 
Ek sluit daarom twee langerige insetsels in oor besoedeling en nuus. 
 

ONS PLANEET – ONS TOEKOMS 

 
BESOEDELENDE STOWWE 
KUNSMIS 
Stikstof en fosfor is plantvoedsels, en hulle veroorsaak groei van alge in water net so 
geredelik soos groei van gewasse op die land. Wanneer die alge vrek, gaan lê hulle op 
die bodem, waar hulle deur mikrobes verorber word en in die proses selfs meer 
suurstof uitput. Vis wat van suurstof hou, soos bruin forelle en babers, verdwyn en 
word vervang met minder gewenste spesies wat troebel water verdra, soos swart 
katvis, seelt, en gewone karp. 
Verstik met alge en ontneem van suurstof, beskadig sulke kunsmis-verrykte riviere 
ook die kus-oseane waarin hulle vloei. Oseaniese “doodsones” sprei vanaf 
riviermondings en monding-vleilande regoor die wêreld. Die onderste water van 
hierdie dooie sones gaan gebuk onder hipoksie, ‘n toestand van hewige 
suurstofuitputting (gewoonlik gedefinieer as minder as 2 milligram suurstof per liter). 
Seelewe verstik hoofsaaklik, wat lei tot verwarring en dood van seebodemlewe – 
organismes wat op of naby die seebedding leef. Dit sluit kommersieel belangrike 
spesies soos bloukrap en platvis in, asook die weekdiertjies en skulpvis wat 
diepseevisse eet. 
GENEESMIDDELS 
‘n Ander algemeen misgekykte tipe rivierbesoedeling kom van geneesmiddels. 
Medisyne-samestellings gaan deur ons liggame en word in ons urine uitgeskei. 
Mense het ook ‘n slegte (hoewel goed bedoelde) gewoonte om ou voorgeskrewe 
medisyne in die toilet af te spoel. Hedendaagse fasiliteite wat afvalwater behandel 
toets nie vir geneeskundige stowwe nie en het nie die vermoë om hulle te verwyder 
nie. Dit beteken dat endokrien-versteurende hormone, antibiotika, antidepressante 
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en ander beperkte stowwe regdeur ons liggame en rioolbehandelingsaanlegte gaan 
en in riviere beland, en vandaar na die breër ekologie van die wêreld. 
Dit veroorsaak onrusbarende endokrienversteurings in rivierlewe. In 2005 is ontdek 
dat die meeste van die kleinmond-baars in die Ptomac-rivier onderkant ‘n 
Washington DC-afvalwaterbehandelingsaanleg vroulike eierselle (oösiete) dra, ‘n 
mutasie wat toegeskryf word aan farmaseutiese estrogeenverbindings wat in toilette 
in Washington afgespoel word. Soortgelyk is ‘n wydverspreide voorkoms van 
interseksuele vis in riviere van die Verenigde koninkryk nagespoor tot by steroïedale 
estrogeenverbindings wat deur rioolbehandelingsaanlegte gaan. 
Antibiotika soos sulfametoksasool, wat gebruik word om urienweginfeksies en 
brongitis te behandel, kom ook in riviere voor. Antibakteriese chemikalieë soos 
triclosan word onnodig by handseep, liggaamseep en soortgelyke seep gevoeg. In die 
algemeen word antibiotika te vrylik deur mense gebruik en te mildelik vir  plaasdiere 
gevoer. Soos wat hulle deur ons rioolbehandelingsaanlegte gaan en in natuurlike 
waterweë beland, moedig hulle die evolusie van nuwe stamme antibioties 
weerstandige bakterieë aan, wat onvoorspelbare effekte op ekosisteme en openbare 
gesondheid het. 
VELPRODUKTE 
‘’n Derde algemeen misgekykte bron van rivierbesoedeling mag nou in jou stort- of 
medisynekas wees. Baie eksfolieerroom- of jel-velprodukte gebruik plastiese mikro-
knoppies as ‘n skuurmiddel om dooie velselle weg te skrop. Gemaak van sintetiese 
polimeer, is hierdie klein bolvormige balletjies feitlik onvernietigbaar en te fyn om 
deur waterbehandelingsaanlegte uitgefiltreer te word. Nadat jy gehoorsaam jou 
dooie velselle afgeborsel het, vloei hulle lustig deur die waterbehandelingsproses en 
uit in ons riviere en oseane. Klein vissies wat die deeltjies verkeerdelik as kos aansien, 
sluk hulle in en bring sodoende die samestellings in die voedselketting in. Terwyl 
hulle toenemend verban word, word velprodukte wat plastiese mikroballetjies 
steeds in die grootste deel van die wêreld verkoop. 
Mikroballetjies is ‘n besonder skadelike vorm van ‘n breër epidemie van 
mikroplastiese besoedeling van die wêreld se riviere, oseane, en ja – selfs ons 
behandelde drinkwater. Die langtermyn openbare gesondheidsgevolge van die 
inneem van mikroskopiese plastiekdeeltjies is tans onbekend, maar dit word 
vermoed dat hulle kankerverwekkende en endokrien-versteurende eienskappe het. 
In die algemeen bevat gebottelde water meer van die goed as kraanwater. 
JY KAN HELP 
Daar is ‘n paar eenvoudige persoonlike keuses wat ‘n mens kan maak om te help om 
die vloei van geneesmiddels en plastiek in die riviere en die breër omgewing te 
verminder. Gebruik velprodukte wat natuurlike eksfolieerders – soos hawermeel, 
okkerneutdoppe en puimsteen – eerder as plastiese mikroballetjies bevat. Neem 
antibiotika slegs wanneer noodsaaklik, en gebruik die hele voorskrif op wanneer jy 
dit doen. Die meeste apteke aanvaar ou pille om daarvan ontslae te raak. Hou ten 
minste ongebruikte medisyne verseël in hulle bottels en gooi hulle in afval wat na ‘n 
grondopvullingsplek gaan, eerder as om hulle in ‘n toilet af te spoel. Drink 
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kraanwater. Al hierdie voorsorgmaatreëls help om die groeiende vloed van sintetiese 
samestellings wat ons riviere, oseane en liggame van lewende wesens binnegaan, te 
verminder. 
Vertaal uit: Smith, Laurence C, Rivers of Power. Penguin Books Bpk. Kindle-uitgawe. 
 

NUUS 

 
UITTREKSELS 
Vertaal uit: DON'T READ NEWS deur Rolf Dobelli, vertaal uit Hebreeus deur Google 
Translate, met ‘n bietjie redigering deur Saul Goldblatt. 

 Ons begin verstaan hoe giftig nuus kan wees, en formuleer ‘n inligtingsdieet 
vir onsself. Hierdie artikels is ‘n poging om die giftige gevare van die nuus op 
te helder – en om ‘n paar maniere voor te stel om dit te hanteer. Ek het die 
nuus vir ‘n jaar lank vermy sodat ek die effekte van hierdie vryheid kon voel en 
eerstehands daaroor verslag kan doen: minder afleidings, meer tyd, minder 
angs, dieper gedagtegang, meer insigte. Dit is nie maklik nie, maar die poging 
werd. 

 Waarom word ons aan soveel inligting blootgestel en weet nogtans so min? 
Die rede vir ons hartseer toestand is dat ons tweehonderd jaar gelede ‘n vorm 
van kennis genaamd “nuus” uitgedink het. Dit is tyd dat ons die verderflike 
effekte wat nuus op individue en die gemeenskap in geheel het, herken, en 
doen wat nodig is om onsself teen die gevare wat inherent in hulle is, te 
verdedig. 

 Die meeste van ons besef egter steeds nie dat nuus vir die brein is soos wat 
suiker vir die liggaam is nie. Nuus is maklik om te verteer. Die media voed ons 
met klein stukkies van ligte onderwerpe, ‘n pikantheid wat geen werklike 
konneksie met ons lewens het nie en nie van ons verwag om te dink nie. Dit is 
waarom ons byna nooit versadig raak nie. Anders as om lang, diepgaande 
boeke of artikels in tydskrifte te lees (wat denke vereis), kan ons onbeperkte 
hoeveelhede nuusflitse sluk – ‘n soort kleurvolle lekkergoed vir die brein. 

 Nuus lei na ‘n oneindige stimulasie van die limbiese stelsel. Angsvolle nuus 
bevorder die afskeiding van groot hoeveelhede glukokortikoïed (kortisol), wat 
aktiwiteit van die immuunstelsel ontwrig en die afskeiding van groeihormone 
inhibeer. Met ander woorde, jou liggaam gaan in ‘n toestand van chroniese 
stres. Hoë vlakke van glukokortikoïed tas die verteringsproses aan, inhibeer 
groei (van selle, hare en bene), irriteer verhoog jou vatbaarheid vir infeksies. 
Nuusvrate stel hulle fisiese gesondheid in gevaar. Ander newe-effekte van 
nuus-inname is vrees, aggressie, tonnelvisie en ‘n doodse gevoel.  

 Sal die versameling van feite jou help om die wêreld te verstaan? Ongelukkig 
nie. Inderwaarheid bewerk dit juis die teenoorgestelde – hoe meer nuwe 
“feite” jy verteer, hoe minder verstaan jy die groter prentjie. 
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 Die feite bewys bo alle twyfel dat die voorspellings van joernaliste en kundiges 
op die terreine van ekonomie, sosiale ontwikkeling, globale konflik en 
tegnologie byna altyd heeltemal verkeerd is. 

 My geskiedenis-handboek het sewe (nie ses of agt nie) redes vir die uitbreek 
van die Franse Revolusie aangehaal. Die waarheid is egter dat ons nie weet 
waarom die Franse Revolusie uitgebreek het nie. En veral nie waarom dit in 
1789 uitgebreek het nie. En ons weet nie waarom die aandelemark hom gedra 
soos hy hom gedra nie. Te veel faktore is in sulke veranderings betrokke. Ons 
weet nie waarom ‘n oorlog uitbreek nie, waarom ‘n tegnologiese deurbraak 
plaasvind nie, of waarom daar ‘n styging in oliepryse was nie. Enige joernalis 
wat skryf “Die markfluksuasie word toegeskryf aan X” of “Die maatskappy het 
bankrot geraak as gevolg van ABC” is ‘n idioot. 

Rolf Dobelli is ‘n Switserse entrepreneur en skrywer. Sy boek The Art of Thinking 
Clearly (Kindle $7-18) het ‘n internasionale topverkoper geword.  
 

CORONA INPERKING 

 
STOF TOT NADENKE 

1. Europeërs is nie so opgevoed as wat hulle blyk te wees nie. 
2. Ryk mense is inderwaarheid minder immuun as die armes. 
3. Professionele gesondheidslui is meer werd as ‘n sokkerlegende. 
4. Olie is waardeloos in ‘n gemeenskap sonder verbruik. 
5. Diere voel heel waarskynlik dieselfde in ‘n dieretuin as wat ons voel terwyl ons 

in kwarantyn is. 
6. Die planeet hernuwe gou sonder menslike inmenging. 
7. Die meerderheid mense kan maklik van die huis af werk. 
8. Almal kan sonder gemorskos oorleef. 
9. Om ‘n higiëniese lewe te leef is glad nie moeilik nie. 
10. Mans kan ook kos maak. 
11. Die media is vol nonsens. 
12. Akteurs is net vermakers, hulle is NIE helde nie. 
13. Die lewe is so broos – hanteer dit versigtig. 

Van ‘n onbekende bron 
 

INPERKING 

 
‘N PAAR GEDAGTES 
In ‘n heelal vêr, vêr weg . . . was die dae traag maar besig. Besig meer met die 
dagtake van die alledaagse lewe, op ‘n manier nie alledaags hier nie, eerder 
noodsaaklik en as sodanig doelgerig en gelukkig. Daartussen was dit steeds ‘n effens 
misleidende vakansie omdat daar ‘n drankie saam met middagete sal wees. Wanneer 
dit baie warm is, trek hierdie Mediterreense mengsel ons knaend in die natuurlike 
uitvloeisel van hierdie selfde kulture in, die middagslapie. Dit is nie noodwendig ‘n 
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slaap nie, maar eerder ‘n stilte. Tyd sal hier hierdie gebruike verander. Soos wat ons 
ons in die werklikheid van hierdie geen-tyd-plek vestig, sal ons die vervulling wat dit 
bied moet bereik. ‘n Leer, ’n doen, ‘n kenteken om saam met ons weg te dra, as daar 
‘n weggaan is. Of miskien eenvoudig omdat dit alles gelyk is aan ‘n nuwe manier. 
Daar is geen raaiery oor môre nie, omdat môre hier byna betekenisloos is. Tensy dit 
die visie is van saailinge wat deur die aarde breek. Maar dan mag selfs dit ook nie ‘n 
môre wees nie. Ons is vasgevang in ‘n nie-lokval; opgesluit in ‘n vryheid wat nooit 
bedink is nie. Al wat ons hoef te doen is om te ontsnap in the on-ontsnapbare – 
onsself met onsself. 
GWH 
 

GROOT BRITTANJE 1724 

 
GESELSKAP EN GESPREK 
Oor hierdie toename van die bewoners, en die oorsaak daarvan, sal ek uitwei 
wanneer ek praat oor dieselfde praat in die graafskappe van Middlesex, Surrey ens. 
Waar dit dieselfde is, net tot ‘n baie groter mate: Maar hiervan moet ek hier kennis 
neem, dat hierdie toename veroorsaak dat daardie dorpe baie aangenamer en 
geselliger as voorheen is, omdat mense nou na hulle toe gaan, nie vir aftrede in die 
platteland nie, maar vir goeie geselskap; waarvan, daarvan mag ek getuig oor die 
dames so goed soos wat ander skrywers doen, daar in hierdie dorpe, nee, in almal, 
drie of vier uitgesonder, uitstekende gesprek is, en baie daarvan, en dit sonder die 
mengsel van samekomste, dobbelhuise en openbare grondslae van ondeug en 
losbandigheid; en veral vind ek dat geen van daardie dryfvere aan hierdie kant van 
die land gehandhaaf word nie. 
Vertaal uit: A Tour Through The Whole Island of Great Britain 1724 – Daniel Defoe 
 

LEWE OP DIE PLATTELAND 

 
My man is in elke opsig ‘n uitstekende kêrel, maar hy is nie ‘n plaasmens nie. Die gras 
in die kerkhof is ‘n jaarlikse probleem, soos dit in die meeste dorpe is. Ek het 
voorgestel dat hy skape daar insit. Baie gepas, het ek gedink, Lam van God, Skape van 
my Hand, die egte ding. ‘Ons kan dit nie doen nie. Almal sal woedend wees.’ 
‘Waarom? Is dit nie ‘n eenvoudige en praktiese ding om te doen nie?’ Hy was egter 
vasbeslote, en nog ‘n onversorgde somer het verbygegaan. Toe hy gedruk word vir 
die regte rede, het hy gesê: ‘Kan jy nie sien nie, dit is buite die kwessie – die skape sal 
hulle bene teen die grafstene lig.’ 
Vertaal uit: The Duchess of Devonshire 
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NATUUR 

 
WAT IS ONS BESIG OM TE VERLOOR? 

 Aangetekende verkope van jag- visvang- en pelsjag-lisensies, besoeke aan 
nasionale parke, en ander numeriese data toon dat mense se buitemuurse 
aktiwiteite in die 1980’s ‘n hoogtepunt bereik het en sedertdien skerp 
afgeneem het. 

 Nog ‘n boeiende studie het ‘n datamynende algoritme gebruik om die 
gereeldheid van woord wat na die natuur verwys (bv. Son, blom, reën en so 
meer) in al die wêreld se Engelstalige fiksieboeke, filmstorielyne en top 100 
sanglirieke wat oor die afgelope dekade geproduseer is, na te spoor. Dit het ‘n 
dramatiese afname in die gebruik van sulke woorde regdeur gewilde kultuur 
gevind. “Regoor drie genres van kulturele produksie,” skryf die skrywers van 
die studie, “het ons saamlopende getuienis gevind dat die spasie wat deur die 
natuur opgeneem is, ná die 1950’s in die gesamentlike verbeelding en 
kulturele gesprek afgeneem het.” Dit beteken nie noodwendig dat mense 
minder vir die natuur omgee nie, maar dit bring ‘n paar gedagteprikkelende 
vrae na vore. “Dink mense vandag aan die natuur in meer nuttigheidsterme as 
voorheen, en minder in estetiese of geestelike terme?” wonder die skrywers. 
“Sien hulle die natuur minder as iets om te ervaar en meer as iets om te 
verbruik of beheer? En wat impliseer hierdie verskillende houdings teenoor 
die natuur vir bewaringspogings en algemene menslike welsyn?” 

 Richard Louv, ‘n joernalis en kinderadvokaat, het in 2005 ‘n topverkoper-boek 
getiteld Last Child in the Woods gepubliseer. Dit het ‘n groeiende oeuvre 
psigiatriese en fisiologiese navorsing versamel wat toon dat blootstelling aan 
die buitelewe ‘n kritiese bestanddeel vir kinders se ontwikkelingsgesondheid 
is.  Deur verskeie wetenskaplike studies aan te haal, het Louv die afwesigheid 
van interaksie met die natuur tydens die kinderjare nagespoor tot ‘n 
duiselingwekkende rits probleme, insluitende aandagsteurings, 
swaarlywigheid, depressie, en ander kwale. Hy het die term –
“natuurgebreksteuring” (“nature deficit disorder”) geskep om hulle 
gesamentlik te beskryf. 

 Drie jaar ná die publikasie van Last Child in the Woods het ‘n span aan die 
Universiteit van Michigan gedokumenteer hoe die stuur van volwasse 
studiedeelnemers alleen vir ‘n vyftig-minute stap deur ‘n Ann Arbor-park 
hulle verstandelike vaardigheid merkbaar vernuwe het, terwyl ‘n stap deur 
die stad se besige binnestad dit verswak het. Die verbetering in volwasse 
breinfunksie is waargeneem ondanks ‘n persoon se gemoedstoestand, 
weersomstandighede of ander eksterne faktore. 

Vertaal uit: Rivers of Power deur Laurence C. Smith 
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DINK VOORUIT 

 
WEDUWEE OP 30 
Ek is nou net aan iets herinner. Baie jare gelede het ek saam met ‘n weduwee met 
drie seuns van ouderdomme 1, 3 en 5 gewerk. Klein van liggaamsbou, het sy besluit 
om vir die onvermydelike tiener-rebellies voor te berei. Terwyl hulle by die 
kleuterskool en die skool was, het sy die tyd produktief gebruik om judoklasse te 
neem. 
Toe die onvermydelike eerste konfrontasie jare later na vore gekom het, het die 
skuldige nooit geweet wat hom getref het nie. Dit is voldoende om te sê dat hulle in 
model-tieners ontwikkel het. 
 

GRATIS BOEKE 

 
Project Gutenberg is ‘n biblioteek van meer as 60 000 gratis e-boeke. Kies onder 
gratis epub en Kindle eBooks, laai hulle af of lees hulle aanlyn. Jy sal die wêreld se 
groot literatuur hier vind, met die fokus op ouer werke waarvan die VSA-kopiereg 
verval het. Duisende vrywilligers het die e-boeke gedigitaliseer en ywerig 
geproeflees, vir genot en opvoeding. 
Soek jy na iets om te lees? Project Gutenberg eBooks is meestal ouer literêre werke. 
Die meeste is voor 1924 gepubliseer, met sommige wat in die dekades daarna 
gepubliseer is.. Gebruik een van die soekmetodes op hierdie blad, pf (of)probeer die 
“Bookshelves” gebruik om volgens genre, ouderdomsgroep, en onderwerp te soek. 
https://www.gutenberg.org/  
Ek het gehou van hierdie twee van Gutenberg: 

 London in 1731 – Don Manual Gonzales 

 A Tour through the Whole Island of Great Britain 1724 – Daniel Defoe 
Wat ek ná die volgende gelees het: 

 English Journey – J.B. Priestley 1934 

 Notes from a Small Island – Bill Bryson 1995 

 The Road to Little Dribbling: More Notes from a Small Island – Bill Bryson 2015 
Baie insiggewend om die veranderings oor die jare te sien. 
Ray 
 

BOEKE 

 
2020’S DIE BESTE SOVER 
Vanaf ‘n gevatte satire oor ras tot ‘n gedenkskrif oor ‘n Skotse meisieskap, en die slot 
van die Cromwell-trilogie, kies BBC Culture sommige van die moet lees-boeke om 
mee te gaan sit. 

 Weather deur Jenny Offill 

 Real Life deur Brandon Taylor  

 Such a Fun Age deur Kiley Reid 

https://www.gutenberg.org/
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 Motherwell: A Girlhood deur Deborah Orr 

 Apeirogon deur Colum McCann 

 Cleanness deur Garth Greenwell 

 Hood Feminism deur Mikki Kendall 

 The Mirror and the Light deur Hilary Mantel 

 House of Glass deur Hadley Freeman 

 Actress deur Anne Enright 

 Hamnet deur Maggie O’Farrell 

 Where the Wild Ladies Are deur Matsuda Aoko 

 The Death of Comrade President deur Alain Mabanckou 

 Minor Feelings deur Cathy Park Hong 

 A Long Petal of the Sea deur Isabel Allende 

 Our House is on Fire deur Greta Thunberg et al 
http://www.bbc.com/culture/story/20200327-the-best-books-of-2020-so-far  
 

PANDEMIES 

 
‘N UITSTAANDE ONDERHOUD 
Uittreksel: 
Hierdie is ‘n verskriklike siekte as dit ernstig is. En ek kry oproepe van dokters in 
noodkamers en wat mense in ISE’e regoor die wêreld behandel, en hulle sê almal 
dieselfde ding. “Hoe kies ek wie gaan lewe en wie gaan sterf? Ek het so min gereedskap 
om mee te werk.” Dit is ‘n skrikwekkende siekte, om alleen met ‘n ventilator in jou longe 
te sterf, en dit is ‘n siekte wat al jou organe affekteer. Dit is ‘n asemhalingsiekte – miskien 
misleidend. Laat jou dink aan ‘n griep. Maar so baie pasiënte het bloed in hulle urine van 
‘n niersiekte; hulle het gastroënteritis; hulle het sekerlik dikwels hartversaking; ons weet 
dit affekteer smaak en reuk, die reuksenuwees; ons week natuurlik van die longe. Die 
vraag wat ek het is of daar enige orgaan is wat dit nie affekteer nie? En in daardie sin 
herinner dit my al te veel aan pokkies 
https://www.ted.com/talks/larry_brilliant_a_global_pandemic_calls_for_global_solu
tions?utm_source=recommendation&utm_medium=email&utm_campaign=explore
&utm_term=newest-talks-1 
 

DIGKUNS 

 
KLEIN JUWELE 
Uit A Little History of Poetry deur John Carey 

 Voorneme sal fermer wees, die hart harder, moed vuriger, soos ons kragte 
afneem (Resolve shall be the firmer, heart the harder, Courage the keener, as 
our strength lessens). 

 ‘n Jonger romantikus, het die digteres en dramaturg Joanna Baillie (1762–
1851) haar verbeeldingswêreld geskep uit herinneringe aan haar kinderjare 
toe sy deur die Skotse platteland rondgedwaal het. Die dogter van ‘n Church 

http://www.bbc.com/culture/story/20200327-the-best-books-of-2020-so-far
https://www.ted.com/talks/larry_brilliant_a_global_pandemic_calls_for_global_solutions?utm_source=recommendation&utm_medium=email&utm_campaign=explore&utm_term=newest-talks-1
https://www.ted.com/talks/larry_brilliant_a_global_pandemic_calls_for_global_solutions?utm_source=recommendation&utm_medium=email&utm_campaign=explore&utm_term=newest-talks-1
https://www.ted.com/talks/larry_brilliant_a_global_pandemic_calls_for_global_solutions?utm_source=recommendation&utm_medium=email&utm_campaign=explore&utm_term=newest-talks-1
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of Scotland-predikant, kan sy streng wees. ‘n Onvergeetlike gedig is A Mother 
to Her Waking Infant, waarin die ma die kindjie skrobbeer vir sy 
betreurenswaardige gebrek aan al die verhewe menslike hoedanighede, 
insluitende denke, spraak en bedagsaamheid teenoor ander. Dit is ‘n kragtige 
teenmiddel vir sentimentaliteit oor babas. 

 So ook beliggaam Ah, Sunflower, die “youth pined away with desire” en die 
“pale virgin shrouded in snow” lewensverderwende kuisheid. The Sick Rose 
toon ook die ongesonde effek van kuisheid. In Blake se illustrasie word die 
roos verdedig met dik dorings, en ‘n wurm eet sy blaar:  

Oh rose, thou art sick,  
The invisible worm  
That flies in the night,  
In the howling storm,  
Has found out thy bed  
Of crimson joy;  
And his dark secret love  
Does thy life destroy. 

En ‘n verskillende interpretasie: [Inderwaarheid eet die wurm die hart van die roos 
“crimson joy”, en sodoende vernietig dit die roos. Hierdie gedig het regdeur seksuele 
konnotasies. Ander wenke is “invisible worm that flies in the night” – wurms kruip, 
maar geheime liefdes “fly” soos in “run” in die nag. Net ‘n aanduiding van hoe 
verskillende mense die werk van digters verskillend vertolk.] 

 Hy is die boosdoener van die gedig, maar Heine verdoem ook die beer se 
ideaal van algehele gelykheid as “high treason against the majesty of 
humanity”. 

 Swaar Britse verliese in die Boere-oorlog (1880-81) het openbare woede 
gewek. Hardy het egter oor die gewone soldate gedink. In Drummer Hodge 
treur hy oor “a boy killed, far from his ‘Wessex home”, in ‘n sinnelose konflik. 

 “The magnificent cause of being, The imagination, the one reality, in this 
imagined world.” 

 Mans is monopoliste van “stars, garters, buttons and other shining baubles” – 
ongeskik om die beskermers van ‘n ander persoon se geluk te wees. 

 “The glass is falling hour by hour, the glass will fall for ever, But if you break 
the bloody glass you won’t hold up the weather.” 

 

GESKIEDENIS  

 
GLOBALISERING – 1000 NC 
Handelskepe het Chinese keramiekware na Oos-Afrika gedra en, soos wat dikwels 
waar was wanneer nuwe weë oopgegaan het, het inligting oor Noordoos-Afrika 
China vroeër bereik. Duan Chengshi, wat in 863 gesterf het, het genoeg oor die 
Berbera-kus oos van die moderne Djiboeti geweet om die slawehandel daar te skets: 
“Die mense van hierdie land vang en verkoop hulle eie landgenote aan buitelandse 
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handelaars teen pryse wat baie hoër is as wat hulle tuis sou behaal.” Hy het 
bygevoeg dat die streek ook olifanttande en die parfuumversterker ambergris 
uitgevoer het. 
Die Chinese het in 1000 meer uitgebreide handelsbande met ander lande as enige 
ander volk in die wêreld gehad. China het eksklusiewe keramiekware en ander 
vervaardigde items halfpad om die wêreld na sy klante in die Midde-Ooste, Afrika, 
Indië en Suidoos-Asië uitgevoer, en verskaffers in daardie lande het goedere vir 
Chinese verbruikers verskaf. China se internasionale kontakte was so uitgebreid dat 
hulle mense op alle sosiale vlakke geaffekteer het – nie net die bewoners van die 
Chinese hawestede nie, maar ook dié wat diep in die binneland gewoon het. Die 
Chinese het nie ‘n voorbereidingsfase vir globalisering beleef nie. Hulle het in ‘n 
geglobaliseerde wêreld geleef, so eenvoudig soos dit. En daardie wêreld het 
volwassenheid bereik gedurende die driehonderd jaar van die Song-dinastie (960–
1276). 
Vertaal uit: The Year 1000 deur Valerie Hansen 
 

VRAAG 

 
Baie motorbestuurders word slagoffers van die Dunning-Kruger-effek. Hulle oorskat 
hulle vaardighede en onderskat die risiko wanneer hulle ‘n mobiele foon gebruik 
terwyl hulle bestuur. Afleidings trek ons aandag af van die monitering van ons 
bestuur. Watter effek, uitgedruk in numeriese terme, dink jy het praat op die foon 
terwyl jy bestuur – selfs wanneer ‘n handvrye toestel gebruik word – op die 
waarskynlikheid dat jy in ‘n botsing kan wees? Raai. Wenk: dink aan afleidings, die 
stadige verstand, vrye verstandelike ruimte, monitering en situasiebewustheid. Die 
antwoord is aan die einde van hierdie nuusbrief. 
 

WOORDE 

 
ONDERNEMEND JONGMAN 
Gedurende die jare van ontluikende rekenaarprogrammering in die middel van die 
vorige eeu het ‘n lekkergoedmaatskappy ‘n kompetisie gehad wat Knuth se talente as 
‘n 13-jarige uitgedaag het. Die kompetisie het aan kinders gevra hoeveel woorde 
gemaak kon word van die letters van die lekker se naam: Ziegler’s Giant Bar. 
Dit was ‘n goed gedefinieerde probleem met duidelike stukke, net die soort waarvan 
hy gehou het. “Ek het ‘n obsessief-kompulsiewe streep gehad wat my na digitale, 
diskrete probleme getrek het. En ek het daarvan gehou om te peins oor groot 
versamelings inligting,” het Knuth gesê 
Knuth het metodies deur sy gesin se onverkorte 2 000-bladsy Funk & Wagnalls-
woordeboek in die kelder geblaai. Hy het selfs sy ouers oortuig dat hy siek was, wat 
vir hom twee weke weg van die skool af gewen het om aan die probleem te werk. 
Nadat hy indekskaarte geëtiketteer het met opskrifte soos “Aa”, “Ab” en “Ba” 
gebaseer op die begin van moontlike woorde wat letters uit die lekker se naam 
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gebruik, het hy deur die woordeboek se kolomme gegaan en woorde gemerk wat 
kwalifiseer. Hy het gevind dat hy hele gedeeltes van die woordeboek kon verbygaan, 
soos bladsye vir woorde wat met die letter “C” begin, of dele van die “B”-woorde 
waarvan die tweede letter “U” was. 
Die kompetisiebeamptes het ongeveer 2 000 woorde geïdentifiseer wat hulle kon 
verwag, maar Knuth het meer as 4 700 gevind. 
NS Hy het die Internet gewen. 

Totale getal woorde gemaak uit Zieglersgiantbar = 2900 

https://wordmaker.info/how-many/zieglersgiantbar.html 
 

KLIMAATVERANDERING 

 
STOP OPSETLIKE ONDUURSAAMHEID 
Nuwe reëls in die VK kan die dood beteken van ‘n “weggooikultuur” waarin 
produkte gekoop, vir ‘n kort tyd gebruik en dan weggegooi word.  
Uittreksel: Die regulasies sal van toepassing wees op alledaagse items soos mobiele 
fone, tekstielware, elektronika, batterye, konstruksie en verpakking. Hulle sal 
verseker dat produkte ontwerp en vervaardig word sodat hulle hou – en sodat 
hulle herstelbaar is as iets met hulle verkeerd gaan. 
Dit is presies wat ons minder belangrike sterflinge al vir ten minste 20 jaar gesê het: 
1.  Stop opsetlike onduursaamheid (1932*) 
2.  Maak alle produkte eenvoudig en, goedkoop, herstelbaar. 
3. Stop herontwerp (bv. motors) sodat egoïste nie eenvoudig die nuwe model moet 

koop nie (1924*). 
* https://en.wikipedia.org/wiki/Planned_obsolescence  
 

TEGNOLOGIE 

 
JY KAN NIE MAAR NET JOU OU SKOOTREKENAARS EN HARDESKYWE IN SUID-
AFRIKA WEGGOOI NIE 
Die ontslae raak van stukkende of uitgediende rekenaarkomponente is nie so 
eenvoudig soos om hulle in die vullis te gooi nie. 
In Suid-Afrika word die weggooi van ou elektroniese toerusting soos hardeskywe en 
batterye deur verskeie regulasies gereël. 
Die Nasionale Omgewing Afvalwet van 2008 vereis die toepaslike wegdoening van 
skadelike afval soos batterye wat chemikalieë bevat wat ‘n gevaar vir die omgewing 
inhou. 
Bykomend vereis die Wet op Beskerming van Persoonlike Inligting (WBPI) die 
noodsaaklikheid dat ondernemings enige persoonlike data heeltemal van stoorskywe 
verwyder om werknemers en kliënte te beskerm. 
Besighede en individue is daarom verplig om op ‘n verantwoordelike wyse van hulle 
ou elektroniese toerusting ontslae te raak om die nodige nakoming te verseker. 

https://wordmaker.info/how-many/zieglersgiantbar.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Planned_obsolescence
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Giulio Airaga van Desco Electronic Recyclers sê dat betrokke toestelle nie net tot die 
IT-industrie beperk is nie. 
Enigiets elektronies, met ‘n prop of ‘n battery, of enigiets wat metaalinhoud het. Die 
industrieë kan dus varieer, van die finansiële sektor tot reg, tot medies, tot industrie. 
Ons is nie tot IT-toerusting beperk nie. Dit is enige soort toestel of masjien wat met 
elektrisiteit werk 
https://mybroadband.co.za/news/hardware/339204-you-cant-just-throw-away-
your-old-laptops-and-hard-drives-in-south-africa.html?source=newsletter 
 

SAVA-DIENSTE 

 
SPECSAVERS en DISCOVERY 
Specsavers antwoord op ‘n lid se navraag: 
Daar is ‘n 20% korting op alle Discovery-pasiënte – dit is dus bykomend tot jou SAVA-
ooreenkoms. Die raamwerk van die SAVA-ooreenkoms is ‘n nuttigheid-gebaseerde 
opsie – bedoelende dat dit verseker dat jy lense het, maar dat dit nie die koelste paar 
mag wees nie. As jy dus ‘n beter raam soek, kan jy iets vir meer as R199 kies. As jy op 
Discovery is, baat dit jou eintlik om ‘n beter raam te kies omdat jy steeds ‘n 
bykomende 20% korting kry. Dieselfde is op lensverbeterings van toepassing – jy mag 
dalk nie omgee oor die raam self nie maar bykomende toevoegings soos “anti-Glare” 
of “Climateyes” kies. Wanneer jy in die winkel is, kan hulle jou al die opsies wys, en jy 
kan die rame sien wat deel van die SAVA-ooreenkoms vorm. Hulle gee jou 
normaalweg 2 of 3 kwotasie-opsies, en jy kan kies watter een die beste vir jou en jou 
beursie is. 
Lauren Baker, Specsavers. 
 
AFTREDE-NAV0RSING  
SAVA doen navorsing oor aftrede en die trauma wat mense ervaar, soos trauma wat 
dikwels onvoorsiens is of deur ‘n gebrek aan beplanning veroorsaak word. 
Dit is ‘n anonieme opname, en jy is onder geen verpligting om te reageer as jy nie wil 
nie. 
Die bedoeling is om te probeer om die aard en soort traumas wat mense ervaar of 
sedert aftrede ervaar het, te identifiseer. 
Hierdie vrae sal daarom gebruik word om praktiese terreine van kwesbaarheid 
waarmee mense probleme gehad het, te identifiseer. 
Hierdie navorsing sal die lig laat val op  kwessies wat mense in hulle aftrede-
beplanning moet probeer aanspreek of in gedagte moet hou wanneer aftrede ‘n 
werklikheid is.  
Dankie vir jou inset. Die doel is om ‘n positiewe verskil in die lewens van mense te 
maak. 
Klik asseblief op Survey op www.saarp.net – as jy nie die weergawe sien wat Survey 
bevat nie, doen ‘n CTRL/F5. Dankie.  

https://mybroadband.co.za/news/hardware/339204-you-cant-just-throw-away-your-old-laptops-and-hard-drives-in-south-africa.html?source=newsletter
https://mybroadband.co.za/news/hardware/339204-you-cant-just-throw-away-your-old-laptops-and-hard-drives-in-south-africa.html?source=newsletter
http://www.saarp.net/
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Gaan asseblief na www.saarp.net en klik op die “Benefits”-skakel om ons reeks 
dienste vir lede te sien: 
 

 
 

SAVA-NUUS 

 
BRIEF VAN LID 
Hi Renske, 
Thank you for my refund on cancelled holiday accommodation. 
(Not that I ever doubted that I wouldn’t get it back). I hear on the radio + print news, 
so many people are not getting their refunds back and most have spent large 
amounts on holiday travel, tours and accommodation. So it’s nice to deal with 
yourselves in full confidence that you have our interests at heart. The whole process 
was easy and stress free and your communication was exceptional. I look forward to 
when we can move around again and will definitely be booking that holiday we 
missed this year. Stay safe. Kind regards, Frank Flockemann.  
 

SAVA-VAKANSIEKLUB 

 
Die Holiday Club het ons in kennis gestel dat hulle ons teen Julie 2020 sal kan inlig 
of hulle wel toegelaat sal word om hulle oorde te kan heropen, en ook wanneer. 
Hulle glo dat hulle teen daardie tyd inligting behoort te hê met betrekking tot die 
situasie vir 2021 besprekings. 
Oorde is uiteraard in verskeie provinsies geleë en openings datums sal ook o.a. 
afhang van reisbeperkinge wat nog in swang mag wees in ’n betrokke provinsie. 
Hou gerus ’n oog op hierdie Nuusbrief. Ons sal julle op datum hou wat 
beskikbaarheid betref die oomblik wat ons weet. 
 

Kontak ons by SAVA Tel: 021 592 1279  
Faks: 021 592 1284  

Skakel ons en ons sal u terugskakel om u telefoonkoste te spaar 
E-pos: info@saarp.net 

Of sien dit alles by www.saarp.net 

 
SAVA, sy verskaffers, uitgewer, drukker en bydraers het geen bedoeling om spesifieke 
mediese of ander advies te voorsien nie, maar mag lesers eerder voorsien van 
inligting ingevolge sy regte onder die Konstitusie van Suid-Afrika. Inligting wat hier 
verskaf word, is nie 'n plaasvervanger vir professionele advies van enige aard nie, 
meer spesifiek mediese advies, sorg, diagnose of behandeling. Dit is ook nie ontwerp 

http://www.saarp.net/
mailto:info@saarp.net
http://www.saarp.net/
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om enige mediese praktyk of behandeling, program of produk wat in die redaksionele 
inhoud van die Bulletin of webtuiste of soortgelyke platform geadverteer of genoem 
word, te bevorder of te onderskryf nie. Bykomend en soortgelyk bied SAVA nie 
professionele advies op enige terrein aan nie, insluitende maar nie beperk nie tot 
regsake en finansies. In alle gevalle, sou lesers advies benodig, behoort hulle 'n 
behoorlik geakkrediteerde en gekwalifiseerde spesialis op die terrein te raadpleeg. 
 

ALLEDAAGSHEDE 

 
BROKKIES 

 Die Europese Unie het die pousdom van sekularisasie en modernisasie 
geword, onfeilbaar in sy eie gedagtes, hard teenoor sy onregeerbare kudde. 
Vertaal uit: The Spectator  

 Ouer mans en vroue is menslike kapitaal wat geen ekonomie kan bekostig om 
te verkwis deur dit ledig te laat nie. Elizabeth Mullen, American AARP 

 Die FA-beker finaal in 1927 was die eerste ooit wat uitgesaai is deur die BBC, 
wat ‘n genommerde ruitenet (“grid”) van die veld vir Radio Times-lesers 
daargestel het om die bal te volg. Dit het aanleiding gegee tot die gewilde 
mite van die oorsprong van die frase “Back to square one” (m.a.w. ‘n terug-
aangee na die doelwagter). 

 
STOF TOT NADENKE 
Die kat verstaan suiwer bestaan 
Wat al is wat ons hoef te weet, 
Maar wat ons ‘n leeftyd neem om te leer. 
Peter Whiffle, Carl von Vechten 
GLIMLAG 
‘n Vrou het ‘n baie pap eend na die veearts gebring. Toe sy haar troeteldier op die 
tafel neerlê, haal die veearts sy stetoskoop uit en luister na die voël se bors. 
Ná ‘n oomblik of twee het die veearts sy kop geskud en hartseer gesê: “Ek is jammer, 
u eend, Cuddles, het heengegaan.” Die beangste vrou het geweeklaag: “Is u seker?” 
“Ja, ek is seker. U eend is dood,” het die veearts geantwoord. 
“Hoe kan u so seker wees?”, het sy geprotesteer. “Ek bedoel, u het nie enige toetse 
of enigiets op hom gedoen nie. Hy mag dalk net in ‘n koma of iets wees.” 
Die veearts het sy oë gerol, omgedraai en die vertrek verlaat. ‘n Paar minute later 
kom hy met ‘n swart Labrador Retriever terug. Terwyl die eend se eienares in 
verbasing toekyk, staan die hond op sy agterbene, sit sy voorpote op die 
ondersoektafel, en beruik die eend van bo na onder. Toe kyk hy met hartseer oë op 
na die veearts en skud sy kop. 
Die veearts streel die hond se kop en neem dit uit die vertrek. ‘n Paar minute later 
keer hy terug met ‘n kat. Die kat spring op die tafel en beruik ook die eend fyntjies 
van bo na onder. Die kat sit terug op sy hurke, skud sy kop, miaau saggies en drentel 



15 

 

uit die vertrek. Die veearts kyk na die vrou en sê: “Ek is jammer, maar soos ek gesê 
het, dit is baie definitief, 100% sertifiseerbaar, ‘n dooie eend.” 
Die veearts draai na sy rekenaar-sleutelbord, tokkel op ‘n paar sleutels, bring ‘n 
rekening te voorskyn en oorhandig dit aan die vrou. Die eend se eienares, steeds 
geskok, neem die rekening. “£1,500!” roep die vrou, “£1,500 net om vir my te sê my 
eend is dood!” 
Die veearts trek sy skouers op. “Ek’s jammer. As u net my woord daarvoor geneem 
het, sou dit £20 gewees het, maar met die Lab-verslag en die CAT-skandering is dit 
nou £1,500.” 
AANHALING (Vertaal) 
Alles, wat dit ook al is, het een of ander rede waarom dit bestaan: boos, goed, selfs 
iets wat nie boos of goed is nie. Jy kan nie duiwels vernietig net omdat jy nie van 
hulle hou nie. Selfs hoewel jy nie van monsters hou nie, is daar steeds een of ander 
rede waarom hulle bestaan. Alles is geregtig om in vrede en harmonie in hierdie 
wêreld te leef, buite ons oordeel, ons evaluasie. 
Dainin Katagiri 
 

ANTWOORD OP VRAAG 

 
Jy sal vier keer meer waarskynlik ‘n ongeluk maak wanneer jy op die foon praat 
terwyl jy bestuur. Praat op ‘n foon, selfs hande-vry, terwyl jy bestuur, trek jou stadige 
verstand se aandag af van die monitering van veiligheid en van op jou hoede wees vir 
uitsonderings. Dit is moontlik om ‘n motor te bestuur deur slegs gewoontes te 
gebruik. Wanneer jy egter jou vrye verstandelike ruimte verminder en jou 
situasiebewustheid vernou, verhoog jy die risiko om te wees soos die voël wat 
volspoed in die venster vasgevlieg het omdat dit nie die huis raakgesien het nie.  
Vertaal uit: Fly! deur Richard de Crespigny 
 
Ray Hattingh  
NS Ek kyk na my werklik a-politiese vriende en hulle lyk almal soveel meer tevrede 
en ook baie beter mense. 
 

Kontak ons by SAVA Tel: 021 592 1279  
Faks: 021 592 1284  

Skakel ons en ons sal u terugskakel om u telefoonkoste te spaar 
E-pos: info@saarp.net 

Of sien dit alles by www.saarp.net  

 

voeg lewe tot jou jare toe 

 
 

mailto:info@saarp.net
http://www.saarp.net/

