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Schalk Willem Theron is op
2 September 1912 as die
tweede jongste van sewe
kinders in die distrik
Potchefstroom gebore. Sy
ma sterf in die groot griep
na 1918, en sy pa, ‘n
skoolhoof maak hulle alleen
groot. Hy matrikuleer in
1930, en werk eers as klerk
by ‘n prokureur (vir R10 ‘n
maand!) en later as
staatsdiensamptenaar. In
die laat dertigs raak hy by
die kunste betrokke en
begin self toneelstukke en
opvoerings skryf.
Hy stig die Sonop-
kultuurorganisasie vir die
jeug en was ook betrokke
by die stigting van JAATS,
die Johannesburgse
Afrikaanse Amateur Toneel-
spelers Vereniging. Hy word
aangestel as Hoof van
Staatsgeboue en kry
geleentheid om sy liefde vir
argitektuur uit te leef in die
ontwerp van onder andere
die Sand du Plessis teater.
Daarna word hy eers hoof
van SUKOVS se toneel-
afdeling, en later direkteur
van SUKOVS. Deurentyd
leef hy sy liefde vir die
natuur uit deur soveel as
moontlik te stap en die
berge van Suid-Afrika te
verken.
Op 65 tree hy af en spits
hom toe op skryf en stap.
Na sy aftrede bly hy in
Montagu, Oubos en tans in
Jeffreysbaai. Sy leuse: “Do
what you do do well, boy.”

Schalk Theron tydens die vyf-en-twintigjarige bestaansviering van die Sand
du Plessis-teater in Bloemfontein, Augustus 2010, slegs ŉ maand voor sy 
98ste verjaardag. Tydens die geleentheid het die BKSA se Goue Wapen
trots op sy lapel gepryk. Sien die artikel, A man for all seasons.

(Foto: Nico Combrink)
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Sneeu op Donkerberg
Schalk Theron

Uit: Billi (1964), 2(2): 19-26

onderdag, 18 Junie 1964. Ek vlie uit die bed uit want dit was reeds agt voormiddag, maar die lig
in die kamer is op hierdie wintermôre nie halfpad wat dit moes wees nie. Soos gewoonlik trek ek

die gordyne van my woonstel oop voor ek badkamer toe gaan. Maar in plaas van óm te draai, bly ek
verwonderd staan. Dit het gedurende die nag gesneeu. So 'n verskynsel in Bloemfontein is so 'n
seldsaamheid dat ek my oë twee keer moes knip om seker te maak dat ek nie na die wit laken van
my bed kyk nie waar ek so pas uit die vere gespring het. Hierdie deel van die Vrystaat kry maar 'n
skimmelval – as dit ooit sneeu – maar vanmôre se sneeuval is nogal sodanig dat 'n mens se eerste
gedagte is of hét jy 'n film vir jou kamera.

Almal gesels vanmôre oor die sneeu. Onwillekeurig gaan my gedagte na Thaba ‘Nchu. Dáár moet dit
nogal mooi wees. So elke vyf tot agt jaar kan 'n mens 'n wit laag op die kruin van Thaba ’Nchu sien
lê, maar wanneer jy oor die naweek daar bo kom, lê daar net 'n paar wit kolletjies agter die bossies
en uit die son.

Hoe dikwels het ons nie al bo-op die berg rondgestap en aan mekaar uitgewys waar 'n mens nogal
teen die grasbedekte hellings sal kan ski nie. Wensdenkery! Daarvoor moet jy Basoetoland toe. Maar
ons wíl nou maar hê dit moet op Donkerberg – ons geliefde berg – so baie sneeu dat daar oor die
naweek nog genoeg sal wees dat ons in die sneeu kan gaan speel. Ons wou nou maar eenmaal glo
dat Thaba ’Nchu so hoog is dat dit daar ordentlik kan sneeu. Moenie glo nie!

Ek bel toe maar mnr. Higgs by Glamorgan aan die voet van die berg. “Het dit daar baie gesneeu?”
vra ek hoopvol. “Of dit hier op die berg gesneeu het? Dit sneeu nog steeds van gister af en die sneeu
lê 'n voet dik voor my deur" is die opgewonde antwoord wat ek kry. Ek kyk langs Maitlandstraat af in
die rigting van Thaba ‘Nchu, maar die berg is toe onder die wolke. As dit maar net wil aanhou, dan is
ons Sondag daar voordat die sneeu smelt. Dan kan ons 'n paar mooi foto’s neem om vir die
bergklimmers van die volgende geslag te wys hoe Thaba ‘Nchu onder die sneeu kan lyk.

In Bloemfontein bly dit bewolk.

Die Donderdagaand sneeu dit weer, en buite is dit ŉ towerland. Met dagbreek is Bloemfontein 
lamgelê – totaal afgesny van die buitewêreld. Kan dit moontlik wees? Eenmaal in 'n honderd jaar! En
dit sneeu nog steeds. Om tienuur hou dit op, maar alles in die stad het reeds tot stilstand gekom –
behalwe die vlieënde sneeuballe en die krakende vallende takke van die bome wat nog nooit teen so
'n vrag weerstand moes bied nie.

En Thaba ‘Nchu? Hoe moet dit nie daar lyk nie!

Om eenuur ry ek met my motor maar kom nie verder dan tien myl uit die stad nie. Ek beleef 'n paar
benoude minute toe ek moes omdraai in die sneeu en die motor nie in trurat geplaas kon word nie
weens die verysing van die ratte.

Saterdag: Die sneeu in Bloemfontein is reeds net 'n nat pappery en slegs in die koelte lê nog sneeu.
Maar Thaba ‘Nchu lê spierwit in die verte. Om twee-uur nm. vertrek Henning van Aswegen en ek
daarheen.

Die halfmyl grondpad vanaf die teerpad na die plaashuis is 'n nagmerrie. Maar ons wou daar kom en
laat die motor toe maar 'n entjie van die werf staan waar daar baie afgebreekte bloekomtakke was
sodat ons dit kon gebruik ingeval ons daar vasval wanneer ons omdraai.

Mnr. Higgs begroet ons met sneeuballe. “You're mad,” was sy uitroep toe ons hom sê dat ons tot bo-
op die berg wou probeer kom. Die miswolke het nog om die kruin gelê en Thaba ‘Nchu met sy wit
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kleed onder die wolke het hoër as gewoonlik gelyk. Skaars 'n groen boom was sigbaar. Sou ons nie
dalk êrens in die Alpe wees nie?

Ons was paslik geklee en gestewel – ja selfs sneeubrille was in die rugsak. Ons wou eenvoudig nie
die geleentheid laat verbygaan om die berg onder pooltoestande te klim nie en ons self wys te maak
dat ons in die Alpe klim. Nou so erg was dit nie, maar dit sal ons seker nie kwalik geneem word dat
ons so “mad” gevoel en gehandel het nie, want – glo dit as jul kan – ons het nie minder as twaalf
sneeustortings getel nie.

Alles het redelik goed gegaan totdat ons die eerste 1000 voet geklim het. Daarna moes ons behoorlik
ons pad deurveg en het ons elke 20 tot 30 treë as leier omgeruil. Dit was harde werk en vermoeiend.
Jy sak tot by jou heupe in die sneeu en dan is dit nogal steil. Die sneeu was los en sag en het ons na
'n anderhalfuur op die nekkie uitgekom en afgesak na die grot in die klofie daaragter. Hier was dit 'n
aardigheid maar ons moes nogal versigtig te werk gaan om in die grot te kom. Die wêreld was feitlik
onherkenbaar. Onder in die klofie voor die grot was die reuse ouhoutbome platgedruk en onder ’n dik
sneeukombers. Daar sou genoeg vuurmaakhout vir baie jare wees nadat die sneeuval die takke
afgeskeur het.

Na die Ooste was dit ook 'n onherkenbare landskap. Alles was toe onder ’n dik sneeulaag. Die
Maluti’s het soos 'n Alpe-ketting bo die wolkesee uitgesteek, en hoër op teen ons berg was daar
geen rots herkenbaar. Net die hoë kranse het onder die sneeukleed uitgesteek. Ons het 'n entjie
verder probeer klim, maar die gang was te stadig en moeilik en dit was reeds laat.

Ons het gou ’n potjie sop op 'n vuurtjie gekook wat ons van die droë hout in die grot kon maak. Af en
toe het die miswolke voor die grot afgesak en 'n koue, verlate toneel geskep. Ons wou nog langer bly
om die ongewone toneel te probeer inneem maar ons moes ons terughaas voor die donker begin
toesak. Ons was egter vasbeslote om die volgende dag met ander bergklimmers terug te kom.
Miskien sou die son dan skyn.

En dit hét geskyn toe ’n dertien-stuks van ons die Sondag die paadjie gevolg het wat Henning en ek
die vorige dag uitgetrap het en sodoende die gang veel makliker gemaak het. Hoe dit daardie dag op
die berg gegaan het, kan ten beste afgelei word van die films, kleurskyfies en foto’s wat ons geneem
het. Terwyl vier van ons op die plat kruin in die sneeu geworstel het, het die mis weer skielik
toegetrek en moes ons koppe bymekaar sit om ons rigting te hou en weer by die grot uit te kom. Die
afdaal oor die kranse na die grot was nogal ’n prestasie in die sneeu.

Die grootste sports van alles sou die volgende naweek plaasvind. Ek het lanklaas so baie lagtrane
oor my wange voel rol. Die volgende Saterdagaand is die tienjarige bestaan van die Afdeling
luisterryk gevier en Sondag was daar weer 'n uittog na Thaba ’Nchu waar die sneeu nog in groot
plate op die kruin gelê het en drie van ons nogal 'n rotsklim vanuit tweevoetdik sneeu kon doen. Maar
hierdie keer was die aardigheid die ys. Daar is 'n wedren gehou oor die ysbedekte panne bo-op die
berg. Die spulletjie is egter gou beëindig toe die ys in die middel van die pan begin breek en daar 'n
groot gelag opgaan toe die voorloper begin wegraak.

Die grootste lag was egter by die grot. Daar was nou behoorlik 'n gletser en die dikste yskerse wat ek
nog ooit gesien het. Om in die grot te kom moet die ys oorgesteek word. En dis glad! En daar is ’n
afgrond... 'n Tou is uiteindelik van buite die grot tot daarbinne vasgemaak en een vir een het die
skaatsers met 'n gil, en klouende aan die tou vir dood of lewe, soos 'n pyl oor die ys geskiet, ’n entjie
laer tot stilstand gekom wanneer die tou nie meer rekbaarheid toon nie. Dan begin die gesukkel na
bo en na links, – klouende, skoppende, glyende, skreeuende en gillende. Die hele proses is met die
terugtog herhaal. Dit was die vreesbevange gille, veral van die dames, wat my lagkrampe gegee het.

Wanneer dit oor 'n honderd jaar weer so sneeu en ys sal ons seker maak dat ons betyds ski’s en
crampons aanskaf vir die aanslag op “Sneeupiek Donkerberg.”
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This man
Greetings from Steyn de Wet*

he first time I really met Schalk was when we got stuck in an overhang cave in the Drakensberg
for some time. The fog was thick and my sleeping bag was thin and not much of a comfort

against the cold, as was also much of my clothing.

I thought that this was some kind of a disaster, but Schalk was at home and relaxed in this same
situation. Actually, more than at home; he was enjoying every moment. I found this very intriguing
and I became acutely aware of him: how he could just hide out of the wind behind his umbrella, or
take a quick nap in the middle of the day, or float on his back in a pool of water. Resting he was just
as intriguing. He seems to be just part of nature.

It was raining and he said “Don’t let the weather stop you from going into the mountains”.

We arrived at a river crossing, and though it was in flood, he knew the zigzag way through the river. I
thought “no way”, but he was right, we managed to get through it.

Would I ever forget when his Land Rover slipped and slid through the “kraal” fence of the locals on
the other side of a river? Again I thought this to be a disaster, but he took it all in his stride, just part
and parcel of being out there. It was a muddy mess and for miles the Land Rover had to pull my
Peugeot truck behind it, ploughing through the mud. It was a weekend of just trying to get back home.
He seemed to be enjoying all of it and was certainly not stressing as I was. I started learning.

When we were going down a pass in Lesotho, a cluster of rocks in the road suddenly doomed up in
the lights of his Land Rover. He aimed for the middle since there was a “krans” on one side and an
“afgrond” on the other side. With an explosion we burst through the heap of rocks... and all was well!
But then, through the rear mirror of my Peugeot, I saw the Land Rover’s lights suddenly bounce and
then turn sideways. The vehicle had missed the bridge but was lying on its side in the creek.

After we managed to get it back on the road, he seemed, somehow, a little elated, as if this is why we
were out there – for the excitement. I thought it was a pure disaster, but obviously he did not. I
learned more.

Up a sheer cliff face with ropes. He slipped and peeled off, dangling on a rope, not shaken when I
met him on top of the cliff. I was shaken, still learning more. Abseiling and rappelling we did just
because we were in his company and because he did it with so much enthusiasm.

Would I forget the faces of the bunch of hikers when the little boat they were on, nose-dived after a
gusto of a takeoff, and disappeared under the water while attempting to cross a river on the Wild
Coast. Luckily I was not on the boat, but again: it was just a matter of drying and going on. A hike that
he, the more-than-experienced had helped me, the inexperienced, with.

He decided I should live in his house. I thought I had given up a nice comfortable little flat, but when
the rain drops started hitting the slate outside the door of my new single-room dwelling, my spirit lifted
and when the apple tree in front of my room blossomed, my soul rejoiced. I was in nature and not in a
cage. One could hide away from the city lights in his high-walled front yard, thinking you are in the
mountains. He had the best elberta peaches, and served them canned with ice cream, tasteful as his
meals always were.

Thanks to him, I met internationally renowned people and had different experiences in the opera
house. Learning and more learning.

He took us on a trip to the Okavango delta. What an experience for a poor farmer boy. We ran out of
petrol, had tough Botswana beef stew that not even he could get soft. But I learned again that it is
part of the experience.

T
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We whispered to each other when camping and heard the “bromvoëls” every time they had to “brom”,
not to mention all the other wilderness sounds. We learned.

We got lost canoeing up the delta, or was it down? With little food left, we had the mishap of a tin of
mashed potatoes exploding, we were attacked by bees, after following a bee eater’s call, and when it
looked as if he is going to die from the bee’s sting, he said “Don’t worry, there is not a more wonderful
place to die, than under this old baobab tree”. I learned even more.

After some pushing, groaning, grinding of teeth and the help of tsetse flies, we got out of the sand
hole we were stuck in – to be more precise, he got us stuck in – he calmly prompted us to get on top
of the Land Rover’s roof rack, just to see this irritated lioness, a paper throw away to the front of the
vehicle, trying to put a kill together.

He was just giggling, enjoying the experience. I had to learn more.

A lion cub ran across the tracks and he finds this the best place to put up camp! We followed the
lions on foot and when the babysitter lioness started staring at us, flicking her tail back and forth, he
whispered calmly: “do not move”. We really learned and did not move.

What a laugh we had on our way back, when the group of mongoose got confused with our
presence, and scattered right between our legs. Thanks to him, we again had a great experience.

After spreading out the heavy canvas that was folded in a precise manner for easy deployment we lit
the campfire. A jackal howled in the open Makgadikgadi pans. I thought to myself ‘this is life’.

Down the Orange River we went. He and his companion had some divergence of opinion which side
of the rock to pass and I got a passenger added to my canoe. It was quite comical: two hard headed
fellows in one canoe. What another great experience it was going down that river, just because we
were invited. My children, still in their diapers, also came along and he also took that in his stride,
enjoying whatever cropped up.

He built a log cabin at the sea. It was put together with the practicality one would not find easily find
among the uninitiated. Washbasins in the bedroom closets, an outside toilet and shower to keep that
sandy feet out of the house, and a garage turned into sleeping quarters if needed, with its own
amenities.

A former prime minister who had also retired at Oubos was a regular guest to his bowling green. He
shared this with us, always a host par excellence. Never was he impressed by status or money. He
has always been able to see the emptiness of that, and taught this outlook by living it also. The list is
non ending.

Still I do not know what he believes. He is dead against religion and I am with him there, but one
thing is sure. He is living the time allotted to him to the full and with passion.

Things happened to him because he is there where it happens. He’s a man woven out of
commonsense, good judgment and a perfect taste for the finer things in life. And as colourful as heck!
Certainly someone worth knowing.

It is so sad that the fate of life has separated us, and that today, we are living at opposite geographic
poles of this planet.*

Schalk, I hope that I will be able to see you in March next year. It’s so good to know you are not yet
under the baobab tree. Best wishes to you.

*Steyn de Wet is an old-member of the Free State section, presently living in Pincher Creek, Alberta,
Canada. (Ed).
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Om met Schalk te stap
Derek Odendaal

k beskou dit as ŉ groot voorreg dat ek ’n hele klomp staptogte saam met Schalk Theron, ‘n 
Bergklub legende in sy tyd, kon meemaak. Dit sluit van die klassieke Vrystaatse Afdeling

staptogte in, soos na die Ketane-waterval en Machache-piek in Lesotho, Kgotswane in QwaQwa, die
Drakensberg-plato, Wildekus en Dangershoek. Dit was hoofsaaklik in die laat sewentigerjare, toe ek
op Kovsies geswot het. So is ek ook aan wonderlike areas bekend gestel, wat ek later verder sou
verken en staptogte heen sou lei. Ek deel graag ‘n paar dinge wat ek spesifiek van Schalk tydens
staptogte onthou.

Uitgemis
Toe ek saam met die Klub begin stap het, het ek heelwat stories gehoor oor die epiese togte wat die
Klub in die sestiger- en vroeë sewentigerjare diep in Lesotho in onderneem het met Schalk en sy
Land Rover aan die voorpunt, onder andere na Maletsunyane, Ketane, Pitseng en Mamalape. Ek het
altyd bietjie jaloers gevoel dat ek nie van hierdie pioniers-ervarings kon meemaak nie, maar tog ook
bly dat ek nie tot diep in die nag moes aanhou stap nie, soos soms noodgedwonge nodig was. Dit het
vir my geklink of net die tawwe stappers by Schalk kon kers vashou toe hy jonger was.

Jonger bene
Hier op 65 kon Schalk nog van die rofste staptogte aanpak en ons jong mense het hom bewonder.
Ek het nogal graag net agter hom gestap en kan vandag nog die vorm van sy langerige kuite vir jou
teken en ek sien nog sy gemaklike tree in my gedagtes. Ek dink hy was 67 toe hy eendag op ŉ 
uitstappie in die Drakensberge vir Tjaart van der Walt sê: Kom ons maak ŉ ruil: Ek gee jou al my 
ervaring en dan gee jy my jou paar jong bene! Tjaart was toe so in sy dertigs en hy kón stap. Dit het
vir gesê my dat selfs Schalk die ouderdom begin voel.

Vertrek laat
Soos enige ingelyfde Bergklublid sal weet, vertrek ons maar altyd laat op uitstappies. Ek dink Schalk
het hierdie tradisie begin. Dit was (en is steeds) moeilik om kwart-oor-vyf op ‘n Vrydagmiddag gereed
te wees om te vertrek as mens voldag moet werk. Ek onthou die keer toe ons almal reeds gereed
was om half ses voor Schalk se huis (vanwaar ons in daardie dae vertrek het), toe kom hy eers terug
van die supermark met sy benodigdhede en so ewe sê dat hy nog net gou sy rugsak moet gaan pak!
Wel, leiers soos Andries Lategan, Nico en ekself het hierdie tradisie om laat te vertrek, wel deeglik
voortgesit.

Schalk, Molly & Nico in die Didima-grot op die Drakensberg-plato in 1978.
(Foto: Derek Odendaal)
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Beetslaai
In die sewentigerjare was dit nog die gebruik in die Klub dat daar gesamentlike kosvoorrade oor
langnaweke saamgeneem is. Die leier het besluit wat en hoeveel almal sou eet, het dit dan
aangekoop en is die vrag onder almal verdeel. Dan is daar goed soos geblikte ham, heel brode,
ingelegde perskes en gebottelde beetslaai saamgedra. Beetslaai? Ek is sekerlik die laaste persoon
wat beetslaai op ŉ staptoer sal saamdra. Ek hou nie daarvan nie en sal dit net so twee maal per jaar 
eet – ook net omdat dit seker gesond is. En raai wat kry ek toe om onder andere te dra op my eerste
langnaweek staptog saam met Schalk? Ja, reg geraai: ‘n hele kilogram beetslaai in ŉ swaar 
glasbottel! En toe eet ons dit eers die tweede laaste dag. Maar nou ja, ek was jonk en dit het my
bene net sterker gemaak vir toekomstige staptogte.

Middagslapies
Dit maak nie saak hoe lank ‘n dag se stap was nie, Schalk het altyd ŉ lekker lang middagete-breek 
gegee. Deel daarvan was om sy middagslapie in te pas. Net ŉ kwartiertjie of so, maar dit moes 
gedoen word. In die wintermaande het hy so ewe in sy slaapsak geklim vir sy middagslapie. ŉ Kort 
middagslapie tydens middagete was ook deel van sy daaglikse roetine by die werk! Ek dink dis een
van die redes vir sy hoë ouderdom! Van die ander dinge wat hy glo hom langer laat leef, is die koppie
lou water wat hy elke oggend drink as hy opstaan en ook rooibostee. Daar is natuurlik mense wat
beweer sy lang lewe is omdat hy nooit getrou het nie. Dit spaar ‘n man beslis baie stres!

Om die kampvuur
Sekerlik my mooiste herinneringe aan Schalk is die gesellige atmosfeer wat hy tydens staptoere
rondom die kampvuur kon skep. Hy het ŉ besonderse talent om stories te vertel en dit boeiend en 
lewendig te maak. Of dit nou bergklimstories, reisstories of fiktiewe stories was, hy het dit graag
langs die kampvuur vertel en so het hy dikwels die lang koue aande korter gemaak. Hy is ook lief vir
sing en was altyd die voorsanger langs die kampvuur. Veral die ou Ierse volksliedjies soos “My
Bonnie”, “Clementine” en “Molly Malone” is graag gesing, asook ander bergklimliedjies wat deur die
ou bergklimmers self geskep is, soos “I’ll give you one o” en “Once a Climber so bold”.

Wat my ook sal bybly, is die voorbereidings vir die kampvuur. Eers moes ons genoeg hout
bymekaarmaak, dan klippe rondom die vuurmaakplek pak, natuurlik hoog genoeg sodat die billi-stok
weerskante van die vuur daarop kon rus. Dan het hy self ‘n reguit, groen tak gaan soek om as billi-
stok te dien. In die winter moes daar ook ‘n ekstra stok wees, want die aande is lank en die stok het
dan deurgebrand voordat die laaste koffiewater gekook is.

Schalk ontwaak langs die Wildekus in 1977.
. Langs hom staan Steyn de Wet (Foto: Derek Odendaal)
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Bewondering vir die natuur
Iets wat ek ook van Schalk sal onthou en self mee kon
vereenselwig, is dat hy nooit opgehou het om die mooi en
die wonders van die natuur te waardeer en te bewonder
nie. Mens het hom gereeld in die berge hoor sê: “Is dit
dan nie pragtig nie?” of “Die natuur is darem maar
wonderlik!” wanneer hy ŉ mooi blommetjie sou sien, ŉ pragtige uitsig bewonder, of enige iets 
waarneem wat die wonderlike skepping ons bied, veral op die wilde, afgeleë plekke wat ons dikwels
betree het.

Champagne op 85
Schalk het vir baie jare die doelwit gehad om op 85 jarige ouderdom nog vir oulaas tot bo-op die
Drakensberg-plato te klim. En nie sommer net tot bo nie, maar tot op die kruin van Champagne
Castle, op 3377m een van die hoogste Drakensberg-pieke, en sowat 2000 meter bo die beginpunt.
Ek het bevoorreg gevoel toe hy my in 1997 kontak en vra of ek so ‘n staptog sal reël vir einde
September daai jaar. Dit is toe gedoen en ons was uiteindelik ‘n groep van 10 stappers, onder
andere ook Nico, Sandra en Charlotte. Ons het dit redelik rustig gevat en 5 dae gebruik vir die hele
tog.

Schalk bereik die Drakensberg-plato (via Grey’s Pass) op 85-jarige ouderdom.
(Foto: Derek Odendaal)

Schalk was goed voorbereid en fiks genoeg vir die staptog. Alhoewel hy net ŉ dagpak gedra het en 
sy ander benodigdhede onder die res van die groep versprei is, het hy die op- en afstap met
berekendheid en baie jare se ervaring suksesvol voltooi. Wat ŉ prestasie! Op 26 September 1997 
staan hy bo-op Champagne Castle en drink ons saam sjampanje op sy suksesvolle 85 lewensjare!
Ek het agterna vir hom gesê as ek hom dit op 75 sal kan nadoen, sal ek baie tevrede wees. En ek sê
steeds so.

Ek eer hierdie groot bergklimmer, stapleier, natuurliefhebber en besonder interessante mens.

Op 65 kon Schalk nog van die

rofste staptogte aanpak en ons

jong mense het hom bewonder.
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Herinneringe aan Schalk:
‘n nostalgiese terugblik

Klaus von Delft

y kennismaking met Schalk dateer terug na die middelsestigerjare van die vorige eeu toe ek ná
afloop van my studiejare in Duitsland, en met die aanvaarding van my pos aan die UV, begin

het om aan die aktiwiteite van die Vrystaatse Afdeling van die Bergklub deel te neem. Schalk was toe
reeds die sentrale en in alle opsigte leidinggewende persoonlikheid van die Afdeling. Hy het
meesterlik daarin geslaag om sy beroepsbetrokkenheid by die destydse Streekraad van die
Uitvoerende Kunste – eers as Hoof van die Dramadepartement en later as Streekraadsdirekteur –
met sy dinamiese leiding van die klub se uitgebreide aktiwiteite te kombineer. Male sonder tal kon hy
ons om die kampvuur, hoog-op in Lesotho se berge of in ŉ Drakensberggrot, op kostelike wyse 
vermaak met die eindelose manewales wat hy daagliks met die artistieke personeel by SUKOVS,
daardie temperamentele “kunstenare en narre”, soos hy hulle genoem het, moes deurmaak.

As ’n mens ’n hele halfeeu terugkyk, is dit moeilik om te glo hoe baie die bergstappertoneel intussen
verander het. Destyds was dit nog die dae van die ou grys “Bergan” rugsak met sy swaar seilsak en
die nog swaarder staalraam, met sy ongenaakbaar harde leer skouerbande – en natuurlik ook nog
sonder enige ondersteuning van ŉ heupbelt; hierdie drasak was ’n folterinstrument wat bolvormig op 
jou rug meer gehang as gesit het en waardeur die draer so erg agteroor getrek is dat – soos Schalk
eens sou opmerk – “jou sak eers twee dae ná jou by die kampplek aankom”. En wat stewels betref,
was dit net die bevoorregtes wat iets so uitspattig as die Oostenrykse Panzls kon bekostig – die
meerderheid stappers het maar met die handgemaakte én bekostigbare buitebandstewels (“tyre
boots”) van oubaas Lubbe, die bekende Stellenbosse skoenmaker, verlief geneem.

Met vandag se veelsydige bergklimtoerusting, verbaas dit ŉ mens dat vroeëre geslagte met hulle 
eenvoudige (primitiewe?) en dikwels onfunksionele toerusting hoegenaamd kans gesien het om die
talle uitdagings van die berge aan te durf. My eerste “Cedarberg” tentjie het nóg ’n grondseil nóg ’n
“flysheet” gehad. As dit buite kwaai reën, slaan die nattigheid op die dun seil na binne toe en durf jy
die binnekant nie aanraak nie want op daardie punt sou die tentjie begin drup – en moes ŉ mens 
maar noodgedwonge met die vinger ŉ “kanaal” al met die seildoek afwaarts trek om die lekkasie op ŉ 
manier na onder te kanaliseer.

Tente was in elk geval slegs as noodtoerusting beskou. Daar is as vanselfsprekend aanvaar dat daar
altyd grotte as skuil- en oornagplekke beskikbaar sou wees. Ook van stofies – gas of die meer
gewilde bensienbranders wat soos kruiptrekkerenjins kon “brul” – is daar slegs in uiterste
noodgevalle gebruik gemaak. Heel ongeërg en nog salig onbewus van ekologiese skadebeheer is
daar in vroeër jare lustig oor oop kampvure gekook. Die bou van ŉ klipkaggel waaroor die vele billi’s 
aan die billistok moes hang , was ŉ kuns – waarin Schalk, soos in vele ander vaardighede, ’n 
meester was. Bo-op die Drakensbergeskarpement was daar in later jare naby die grotte beswaarlik
nog droë hout te vinde soos die bergbossies deur stappers as hulpbron vir kook en
kampvuurkaskenades opgebrand is.

Praat van kook! Wie sal ooit die lang veelgang-spyskaarte vergeet wat deur Schalk uitgewerk is as ŉ 
groot staptog met baie deelnemers onder die vaandel van “gesamentlike kosvoorrade” aangepak is.
Vóór elke dag se stap is die yslike hoop voorraad in gepaste en “gewig-regverdige” hopies verdeel en
elke stapper kon sy hopie kies. Saans moes die aangewese kookspan die dis voorberei wat vir dié
betrokke dag, volgens geskrewe menu-lys, voor-af bepaal was. Na gelang van die spyskaartvoorskrif
(bv. voorgereg: sop, hoofgereg: geel rys met rosyne en frikkadelle, nagereg: gestoofde vrugte met
vla!) kon hierdie proses ure neem – om van die kwynende houtvoorraad nie te praat nie! Die dae van
sintetiese (plastiek-) kitskosse waar jy bloot maar kookwater op een of ander veelkleurige poeier gooi

M
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– en siedaar, die resultaat is óf noedels, óf spaghetti, óf bredie, óf kapok-aartappels, óf potjiekos …óf
wat ook al jou verbeelding jou toelaat om dit te noem, daardie dae sou nog eers kom…. Ek onthou
ook nog manne wat nie geskroom het om soggens oor die oop vuur in billideksels gebakte ham en
eiers gaar te maak nie; die rou eiers is in spesiale eiervormige aluminiumhouers saamgekarwei.

Hierdie uitgebreide manier van kosmaak in die berge – “vanaand gaan ons weer by vreetsaam
afpak”, het Schalk meermale selfkrities gespot! – was naas die noodsaak van voedsame kosinname
natuurlik ook ŉ bewuste vorm van bergkameraadskap. Die lang aande om die kampvuur, in gesellige 
luim met geesgenote wat die bergavontuur sáám kon deel, was net so belangrik as die bergervaring
as sulks. Kosbaar is vir ons oues van dae die herinneringe aan die tydsame en gesellige
kosvoorbereidings rondom ŉ brandende kaggelvuur waar die stomende billies – “precariously 
perched” (geliefkoosde Schalk-frase) – aan billistokke hang; billistokke wat op hul beurt voortdurend
dreig om deur te brand en die kosbare brousel in die vuur te laat beland. Kosbaar ook die herinnering
aan die snoesige warmte wat die vuur uitstraal en die vlamme teen die grotmure laat weerkaats;
herinneringe aan die nat stewels wat al stomende naby die vuur gepak was om droog te kom –
kortom aan die hele atmosfeer van geborgenheid na ŉ lang en vermoeiende dag se stap. En Schalk 
was ŉ meester van die kuns om met sy eindelose stories van vroeëre staptogte, sy persoonlike 
staaltjies uit sy avontuurlustige en kleurryke lewe, en les bes sy talle kabaretagtige sangimpromptu’s
hierdie atmosfeer te help skep.

Van die vele rituele waaraan tydens so ŉ grotbesoek voldoen moes word, was die kook van 
boeretrooskoffie, waarskynlik die belangrikste. Kitskoffie was natuurlik uit! Slegs opgekookte
moerkoffie was aanvaarbaar. Maar waarom dit nodig was om die reeds goed kokende koffiemoer
nóg ŉ keer in die billi te laat opborrel deur ŉ gloeiende houtstomp soos ŉ dompelkoker daarin te druk 
– “anders kan die moer mos nie afsak nie” – weet nugter. Maar sonder hierdie prosedure was koffie
nie koffie nie, en selfs die stukkies as of houtskool wat onvermydelik as resultaat van hierdie ritueel in
jou beker beland het, kon geen twyfel daaroor laat ontstaan dat dit die enigste korrekte manier van
koffiemaak was nie. En was die stemming reg, dan sou Schalk, daardie gebore storieverteller, sy
toehoorders met een van sy mees klassieke en immergroen vertellings vergas, ŉ storie wat hy by 
herhaling baie lief was om met ontelbare variasies (“don’t spoil a good story with the facts!”) op te dis:
Hoe hy een aand, as lid van ŉ groep bergstappers in die Magaliesberge, per ongeluk ongeveer drie 
liter kokende moerkoffie oor sy stewels uitgegooi het omdat die geskroeide billistok tydens die optel
van die handgemaakte vyf-gallon-paraffienblik-billi in sy hande gebreek het. Hierdie gruverhaal sou
dan lakonies omtrent soos volg eindig: “En toe ek die kouse, deurweek met die kokende koffie,
uittrek, trek ek sommer die velletjies van my bene ook af. En ek sê vir die klomp wat my vol verbasing
aanstaar: ‘En nóú, kêrels?’ En al wat hulle antwoord is: ‘Maak núwe koffie, wat makeer jy!’”

Maar die eintlik uitstaande eienskap wat ons almal in Schalk bewonder en waardeer het, was sy
ongelooflike aanvoeling vir die bergwêreld in al sy fasette. Met ŉ feitlik aangebore instink vir rigting, 
afstande, hoogtes, kontoere en weersomstandighede was hy die feitlik onfeilbare gids wat sy groep
stappers altyd op die mees gepaste roete by die aangewese bestemming kon laat uitkom. Dít was
veral opvallend tydens die verkenning en ontsluiting van nuwe stapgebiede. Onvergeetlik daardie 12-
dae lange staptog in die vroeë sewentigs, van Nature’s Valley oor Stormsrivier tot by Oubosstrand,
meer as dubbel die afstand van die huidige Otter wandelpad, maar tóé nog sonder enige vorm van
“ontwikkeling”, hutte of geriewe – ŉ afstand van ongeveer 120 km. wilde en ongerepte kuswêreld, 
met sand- en/of rotsstrande, steil rotswande, oerwoudgedeeltes en onbekende riviermondings. Dit
was net iemand soos Schalk wat kans gesien het om ŉ groot groep stappers op so ŉ dramatiese en 
eintlik ook baie waaghalsige verkenningstog te neem – en daarvan ŉ sukses en onvergeetlike 
ervaring te maak. As ŉ mens vandag die “Otter” stap – in kompetisie met duisende ander om ŉ 
bespreking te kry! – met sy goed-uitgelegde roete en die voorbeeldig-versorgde hutte, dan tref
weemoed jou by die herinnering daaraan hoe verlate, wild en ongeskonde hierdie wonderlike stuk
natuurskoon destyds nog was.

Schalk se verkenningsvermoë was t.o.v. Lesotho spesifiek vir ons Vrystaters van onskatbare waarde.
Hierdie bergkoninkryk was in die vroeë sestigs vir bergstappers feitlik terra incognita. Weereens was
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dit Schalk wat hierdie area, naaste aan Bloemfontein, vir die Vrystaatse Afdeling van die Bergklub
help ontsluit het. Met nostalgie dink ek daaraan terug hoe dit in daardie dae nog moontlik was om jou
voertuig enige plek in die veld te parkeer, ŉ naweek lank die berge in te vaar en laat Sondagmiddag 
terug te kom en die motor geheel en al ongeskonde terug te vind. Vir die plaaslike inwoners van
Lesotho was dit weliswaar totaal onverstaanbaar watter plesier dit kon wees om met swaar pakke die
berge uit te klouter – húlle karige bestaan in die harde bergwêreld was swaar genoeg! – maar die
eiendom van hierdie merkwaardige vreemdelinge het hulle onaangeraak gelaat. Helaas – waar is die
dae?

Ten slotte ŉ kostelike episode om aan te toon dat ook ŉ Schalk nie altyd geweet het hoe en waar nie. 
Humanum est errare (feilbaar is die mens), lui ŉ Latynse spreekwoord – en selfs die onfeilbare 
Schalk kon tydens een van die Lesotho verkenningstogte nie besluit of hy, met twee valleie voor
hom, regs moes hou of links, om by die mikpunt van ons tog, die indrukwekkende Malutsenyani-
waterval uit te kom nie. Gelukkig kom daar ŉ jong Basotho te perd aangery - sy voorkoms werklik 
aristokraties, netjies uitgevat in tradisionele kombersgewaad, met Basotho-hoed en al. Die perd is
goed versorg, en netjies getooi met blink gepoetste toom en buitengewoon spoggerige saal. Kennelik
‘n jongman van hogere stand en afkoms. Hý sal weet langs watter een van die twee valleie ons by
Malutsenyani sal uitkom. Schalk nader die ruiter en probeer met sy paar geradbraakte brokkies
Sesotho die pad vra. Die ruiter kyk hom doodstil aan sonder om op sy perd te roer. Schalk beduie
met hande en voete: “Metzi nkulu (gróót water), metzi, metzi!” en, toneelspeler wat hy is, probeer hy
met gebaretaal ŉ waterval verpersoonlik: hande omhoog wikkel hy sy vingers grond toe: “metzi nkulu, 
metzi, metzi!”. Die jong ruiter laat hom nog ŉ rukkie begaan, dan ewe skielik uit die hoogte van sy 
perd, in perfekte King’s English se intonasie en uitspraak: “Sir, what is it you require of me?”

Daarná was die pad na Malutsenyani geen probleem meer nie. Een van vele onvergeetlike episodes
saam met Schalk in die berge, so onvergeetlik soos Schalk self!

Schalk by die kampvuur saam met Lieselle Pretorius en haar dogter Ilindi
. (Foto: Gideon Pretorius)
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Die man wat ek nie kon
miskyk nie

Molly Smit

ank, lank gelede toe baie van julle nog nie geleef het nie, het ek gereeld en spotgoedkoop die
heerlikste en goedkoopste middag- of aandetes in die Bloemfontein Stadskouburg se groot

restaurant geniet. (Nee, die Sand du Plessis was toe nog nie gebou nie: dit was die teatertjie oorkant
die straat wat nou in onbruik is). Julle sal nie glo hoe lekker en oorvloedig die kos was nie. Gevolglik
het die eienaar hoegenaamd nie ŉ tekort aan gereelde kliënte ervaar nie. Op ŉ dag sien ek ver 
oorkant die vertrek ŉ man raak wat mens beswaarlik kon miskyk. Ek het hom van toe af gereeld 
gesien eet maar is seker die ervaring was nie wedersyds nie. Toe, op ŉ dag besluit ek om vir die 
eerste keer in my lewe met die Afdeling Oranje-Vrystaat en Basoetoland (so oud is ek!) van die
Bergklub van Suid-Afrika te gaan stap. En wie is ook daar? Die ou wat ek so sit en dophou het en ek
vind uit hy is Schalk Theron, adjunk-direkteur van die nuutgestigte SUKOVS. ŉ Paar jaar later het hy 
direkteur geword om redes wat ek liefs nie sal verstrek nie.

Het ek na my eerste onfikse tog saam met Schalk (Klaus von Delft was die eintlike leier) nie meestal
genotvolle en soms minder genotvolle en selfs gevaarlike uitstappies saam met die man meegemaak
nie! Ons het later ook in dieselfde gebou gewoon, apart, nie saam nie.

As gevolg van sy leierskapvaardighede, Land Rover en bestuursvernuf het ons op plekke beland wat
selfs bobbejane sou laat sidder, en het ons episodes beleef, sommige waarna ek hoegenaamd nie
terugverlang nie. Die weer het baie daarmee te doen gehad. So het ek in Lesotho dwarsdeur die nag
in gietende reën sonder ŉ tent gelê terwyl die water by my kop langs die slaapsak in- en by my voete 
uitstroom. Die enigste ou in ons groep wat heerlik droog sonder ‘n tent gesnork het, was Schalk: hy
het toe hy besef wat gaan gebeur, met die enigste paar groot klippe in die omgewing vir hom ŉ 
doeltreffende skuiling gebou. Dit was egter hy wat ons aangeraai het om ons tente in die karre te los
aangesien die weer toe ons begin stap het, so mooi was. Jare later het ons ook sonder tente langs
die Wildekus gestap en net ons twee uit die hele groep het die gietende reën ontduik onder ligte
seiltjies, strelitziablare en ek met behulp van ŉ deursigtige stuk plastiek, baie ligter as ŉ tent. Schalk 
het toe al ŉ stadium bereik dat ŉ swaar sak nie meer aanloklik was nie. 

Ek kan onthou hoe ons in ŉ erg afgeleë gebied in Lesotho met die sorgsame en wellewende hulp van 
ŉ statjie se inwoners in die skooltjie oorgebly het toe die weer so erg geword het dat dit onmoontlik 
was om tente op te slaan. Die enigste vlieg in die salf was die dronk skoolhoof – maar die hoofman
en veral die plaaslike vrouens het hom op sy plek gehou. Toe ons na vele avonture weer terugkom
by die stat waar ons die Land Rover gelos het, vind ons uit dat iemand die brandstof gesteel het. Die
inwoners het goedgunstiglik die dief se naam verstrek en uitgewys waar sy Land Rover hoog teen ŉ 
oorkantse helling met Schalk se petrol in die tenk, geparkeer was. Dit was ietwat ver en ons wou nie
nog probleme veroorsaak nie. Met die bietjie brandstof wat die dief gulhartig vir ons gelos het, moes
Schalk ook nog ŉ bakkie oor smal en uiters glibberige bergpasse tou. Ons het oral waar ons 
vrugteloos navraag om petrol gedoen het, die dief se naam uitgesaai. Gelukkig het ons wel later
geholpe geraak. Ons moes ŉ hengse ompad volg om weer in Bloemfontein te kom en van die mense 
moes nog die nag terug na Pretoria ry. Schalk het, soos sy gewoonte was, met die terugrit agter
gaan lê terwyl iemand anders moet bestuur. Toe dit al goed donker was, het hy soos ŉ stout kind oor 
roomys begin sanik. So teen agtuur die aand het ons in ŉ pikdonker Barkly-Oos van toe kafee tot toe 
winkel gery om hom te oortuig DAAR IS NIE ROOMYS HIERDIE TYD VAN DIE AAND OP KLEIN
DORPIES NIE. Net daar het ŉ moedelose Leana Uys besluit sy wil beslis nooit trou nie. Die ander 
manne kon haar nie oortuig dat “ons nie almal so is nie”.

Met my eerste besoek aan Nepal was dit net ons twee. Soos te wagte kan wees, verloop besoeke
aan so ŉ vreemde wêreld nie altyd klopdisselboom nie. Ons raak buite sneeu-seisoen toegesneeu. 

L
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Ons was nie lus vir verder stap in die slegte weer nie maar ons gids het anders besluit. Die draers
het ons goed kom haal en ons moes maar stap – oor ŉ baie hoë en blootgestelde bergpas met 
duiselingwekkende afgronde terwyl dit steeds sneeu. Die draers was ver vooruit en die enigste
manier waarop mens kon sien waar die paadjie loop, was deur te soek vir ŉ duikie af en toe waar ŉ 
voetspoor nog nie toegesneeu was nie. Dit was ŉ oneindige, vreemde, buitengewone, moeisame, 
soms skrikwekkende dag waaroor ek nou bly is, maar definitief nie weer wou beleef nie. As gevolg
van die sneeu kon ons nie kamp opslaan nie en het ons by gasvrye Sherpa’s in hul huis oorgebly
totdat die weer verbeter het. Die jongste seun was doofstom en gek na die verband wat ek om sy
seer vinger gedraai het. Sy ouma het dwarsdeur die dag in haar kamer gebly en heeltyd ŉ klokkie 
tieng-tieng-tieng gelui terwyl sy die dood afwag. Al wanneer sy opgehou het, was terwyl sy dut. Ons
het later uitgevind dat ons die enigste mense was wat uitgestap het en dat die ander groepe ŉ week 
lank vasgesneeu was, vliegtuie verpas en ander ongeriewe verduur het soos kos wat opraak. Wat ŉ 
buitengewone wêreld met fantastiese mense, vreemde kulture en wonderlike avonture het ons nie
beleef nie!

Ek het saam met Schalk ongelooflike ervarings in die Okavango Delta beleef. Soos toe ons in vier
leeus se omgewing gekampeer het. Hulle het ons een vir een besoek, gestop om kennis te maak,
gegrom en dan weer aangestap. Daardie hele nag was die omgewing in rep en roer soos die diere te
kere gegaan het. Die leeus het gebrul, olifante het getrompetter, hiënas het gegiggel, seekoeie het
gehô-hô-hô, bobbejane het geboggom, voëls het gekwetter en ons het beurte gemaak om die
kampvuur heeltyd aan die gang te hou. Dit was die wonderlikste nag van my lewe. Daardie
sonsopkoms!

Ek sal Schalk altyd dank verskuldig wees vir die wyse waarop ek die natuurskoon deur hom leer ken
het. Die stormagtige tye wat ons soms beleef het, kan beskou word as die brandrissies wat help sorg
dat ŉ dis onvergeetlik word.  

Schalk & Molly speel Merlin die towenaar en Liewe Heksie met Oumansbaard
(Usnea barbata) in die reënwoud op Kilimandjaro. (Foto: Nico Combrink)
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Die Bergklub se eerste
besoek aan die

Maletsunyane-waterval
Schalk Theron

iep in die hart van Lesotho, 'n paar duisend meter bo seespieël, ver van gebaande weë en
oorkant hoë bergpasse, is een van die mooiste natuurwonders in Suider-Afrika te sien: die

skouspelagtige Maletsunyane-waterval – ook bekend aan die Basotho's as die Semonkong-waterval
(die plek wat rook). Bykans 200 meter hoog, is dit een van die hoogstes in Afrika. Hierdie waterval,
wat vanaf die heuwelagtige platorand in 'n magtige driehonderdmeter diep kloof stort, bied aan die
besoeker wat die lang tog daarheen onderneem, 'n onvergeetlike skouspel. Die rit daarheen op 'n
Basotho-ponie se rug en die natuurskoon van die hoogland, bekend as die dak van Suid-Afrika, is
iets besonders.

Dit was my voorreg om in 1955 so 'n uittog saam met bergklimmers van die Vrystaatse Bergklub mee
te maak. Onder andere moes die ruiters sorg dat hulle vooraf gebrei is vir die lang rit op 'n Basotho-
ponie. Gelukkig kon 'n vriend van die Bergklub wat in Lesotho (destyds nog Basotholand) op 'n
afgeleë winkelpos werksaam was, die nodige reëlings vir die rydiere tref.

Waar een van die rybare motorpaaie in Lesotho by die winkel van ons gasheer eindig, wag hy laat op
'n Donderdagaand voor Paasnaweek ons in met 'n lantern en beduie waar ons die motors op die werf
kan parkeer. Ons toerusting word in streepsakke geplaas, elkeen van die gaste word 'n bed in die
huis en buitekamers aangewys, en dan is dit stil. Ons is reeds ver van die stadsbeskawing. 'n
Kwartmaan werp 'n dowwe lig oor die werf, die Basotho-hutte daar naby en die heuwels omheen. 'n
Naguiltjie in die Sipreslaning skree skrapend.

"Opstaan, dis halfvyf," maak ons leier ons wakker.

Die voertuie is spoedig gepak en ons groet ons gasheer. Die pakkdiere is reeds die vorige dag na die
buitepos sowat tien kilometer verder geneem om die ponierit na die waterval korter te maak. Buite dit
nog stikdonker en koel – byna koud. Ons ry stadig oor die slegte, uitgespoelde pad, maar bo-op 'n
steilte hou ons stil. In die ooste breek die dag met 'n flou, grou skynsel. Die voertuig se lig val op 'n
inskripsie wat op 'n rots uitgebeitel is wat alle gebruikers uitnooi om te lees:

Wayfarer, pause a while,
and behold a gate of paradise.

en waarlik, daar voor ons ontvou 'n onvergeetlike mooi natuurtoneel: die grouheid van die
môreskemering; 'n diep, breë vallei omlyn in die ooste deur die swart rande van bergreekse en
uitstaande pieke. Oor daardie berge, die Thaba Putsoa-reeks, moet ons vandag gaan.

Dit neem 'n wyle voordat die streepsakke met ons bagasie styf op die rûe van die pakdiere
vasgemaak is en elkeen van die perderuiters met 'n hand vol glukose en suiglekkers, 'n warm trui om
die lyf en 'n lat in die hand eindelik sy pone bestyg. Die span perde bestaan uit twintig Basotho-
ponies, een vulletjie en ses donkies; die sielespan uit dertien Vrystaters en sewe Basotho’s.

Die poniepaadjie lei deur statte waar rook en inwoners by die deure uitborrel, die honde ontsteld
naderstorm om in 'n koor keffende, brandsiek, maer brakke 'n kabaal op te skop oor die
vreemdelinge wat op hulle gebied durf oortree; langs vervalle en uitgerafelde garingboomlanings,
verby beeskrale waar daar vroegoggend in dopemmers gemelk word, deur kaal gestroopte mielie- en
sorghumlande, gevolg deur 'n skare skreeuende, piepende piekaniens wat met bakgemaakte hande,
"mpompo" vra, (Daarvoor het ons die suiglekkers byderhand.)

By die rivier kom ons agter waarom die Basotho-ponie so bekend is vir sy goeie eienskappe. Ons bly
op hul rûe en hulle bly op hulle pote wanneer hulle deur die diep, klipbesaaide en sterk vloeiende
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water gaan. Later vind ons uit hoe betroubaar en vaspotig hulle teen die steil hellings en afdraandes
is. Die geharde perderas met sy verbasende uithouvermoë is die beste – ook die enigste – ryding in
Lesotho. Afstande is lank, bestemmings ver; die passe hoog en die pakke swaar.

Dis in die najaar. Ons ry onder 'n blou, wolklose hemel. Die lug is matig tot koel. Stadig vloeiende
bergstroompies sukkel oor die paadjies onder ons. Dis 'n ongewone ondervinding om met 'n gevoel
van vryheid die wye landskap te sien verbykom terwyl ons ritmies maar stampend die lang afstande
aflê.

Weldra is ons onder in 'n vallei waar ons deur 'n sterk vloeiende rivier moet ry. By die volgende rivier
nuttig ons 'n skamele noenmaal van koue blikkieskos. Die rivier lê vol groot klippe en diep gate. Al
wat die ponies van hul ruiters verlang, is dat hulle bo moet bly. Ons doen dit. Oorkant die rivier word
ons verras deur twee yslike geel pofadders wat in die son lê en bak – dis die eerste keer dat ek sulke
geel, pragtige gepatroneerde pofadders sien. Jammer dat die gids dit nodig ag om hulle van kant te
maak. In Lesotho moet alles doodgemaak word; vandaar dat ons nooit 'n voël sien nie.

Ons klim hoër en hoër; die lug word koeler en koeler en die vallei agter ons al dieper. Om ons ponies
se laste ligter te maak, stap ons die laaste opdraand saam-saam, blaas-blaas uit.

Die son moet haas ondergaan. Van die pakdiere is daar egter geen teken nie. Hulle moet baie ver
agter wees en dit is vir ons 'n bekommernis, want ons moet betyds kamp opslaan. Maar hier op die
koue, oop kruin kan ons nie oornag nie. Alhoewel dit nog nie winter is nie, kan nagte op hierdie
hoogte reeds besonder koud word. Ons trek ons truie aan en ry verder. Die gids vra dat ons op die
uitkyk moet wees vir 'n geskikte kampplek: Nadat ons in die koel lug 'n entjie op die plato afgedaal
het, saal ons af by 'n redelike gelykte waar twee bergstroompies bymekaarkom – elk met 'n lae
watervalletjie.

Ons steek 'n vuur teen 'n groot rots aan sodat die warmte weerkaats kan word. Teenaan mekaar met
ons saals agter ons rûe om die koue bergwindjie gedeeltelik af te weer, sit ons in 'n kring om die
vuurtjie wat ellendig rook. Met honger mage en onsekerheid in ons harte wag ons op die pakdonkies
en hul aandrywers.

Dis 'n erg verlate plek hierdie. In die buitelug, op die hoë, koue bergplato is daar vir baie kilometers
net twee vuurtjies; om die een sit twee Basotho’s wat hulle weinig steur aan die toestande en die
omstandighede, en heel spraaksaam is; om die ander sit dertien stedelinge vanuit die laaglande wat
min gesels en wat net aan hulle mage en die koue dink. Aangesien die lug hier baie dunner en skoon
is, staan die sterre helder uit teen die grouswart hemel.

'n Uur gaan verby. Voorspooksels deur die swartgalliges word gemaak: hoe kan die pakdiere in die
donkerte voortbeweeg? Miskien het hulle afgedwaal; miskien is die diere gedaan en het hulle gaan
lê. 'n Nag sonder beskutting en 'n slaapsak, met 'n groot holte op die maag is geen aangename
vooruitsig nie. Elke hemp- en broeksak word deurgesnuffel vir 'n verdwaalde lekkergoedjie. Nog 'n
uur gaan bekommernisvol verby.

"Hier is hulle," merk iemand meteens op. Ongemerk en stil het hulle die kampplek binnegekom. Daar
is verligting alom. Die plek is spoedig die ene bedrywigheid. Na 'n voldane ete verdwyn almal in hulle
tentjies – behalwe twee Spartane wat óf te lui is om hulle tentjie op te slaan, óf verkies om onder die
sterrehemel te lê in plaas van onder 'n tentseil.

Met dagbreek is die omgewing spierwit geryp en alle water verys. Die eerste persoon wat buite koffie
gaan maak, vind twee papies soos groot wit kokonne teen die groot rots. Weldra kom daar roering en
sit die twee buiteslapers met wit hare orent – nog springlewendig.
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Teen die middag heers daar opwinding wanneer die eindbestemming in die verte gewaar word. Die
vinnigste perderuiters wag op die agterstes en saam gaan ons die laaste leegte naby die kampplek
deur om op die sagte kikoejoegras by 'n dennelaning langs die Malet-sunyane-rivier of te saal.

Daar is nog geen teken van die waterval nie, maar nadat ons ons voete in die rivier gebaai het, is
ons, met stapstewels aan en kameras oor die skouers, gereed om soos gesoute toeriste na die
beroemde besienswaardigheid gelei te word. Dit lyk nie of daar iets op hierdie kaal veld kan wees
wat die moeite van so 'n lang tog kan regverdig nie. Ons stap aan, maar die voorste stappers gaan
skaars tweehonderd treë van die kampplek staan. Die agterstes kom haastig nader wanneer daar
uitroepe van verbasing en verwondering opgaan.

Die son is reeds onder en die lug koel wanneer ons van ons uitkykpunt opstaan om na die kampplek
terug te keer. Almal is dit eens: môre moet ons na onder. Dit blyk tog moontlik te wees. Dit kan
gevaarlik wees, maar ons is tog almal bergklimmers!

Om die waterval van bo of op sy beste te sien, het ons die volgende oggend 'n paar honderd treë
langs die rand van die reuse afgrond in die smal kloof, stroomaf gaan sit om die majestueuse toneel
in te neem. Die wit, loodregte waterval teen die donker agtergrond van die hoë kranse het nog in die
skadu gestaan terwyl groen syklowe en uitstaande barre basaltrotstorings die waterval omarm.

Nadat ons soveel moontlik van hierdie indrukwekkende toneel ingedrink het, stap ons terug na die
steil kloof langs die waterval en begin na onder afsak. Versigtigheid is die wagwoord. 'n Misstap op
die los klippe en gladde grashelling kan 'n mens daar ver onder in die koue poel laat beland. Dis
eintlik 'n gevaarlike plek, want los rollende klippe kan die voorste stappers erg beseer.

Halfpad na onder kan ons die waterval in sy volle lengte sien. Die breë, wit sluier hang hier digby en
veroorsaak 'n sterk, koue, klam lug wat van die waterval wegskiet en toestande ietwat onplesierig
maak. Ons trek ons windjekkers aan en sak nog versigtiger na benede. Die kloof word al nouer, die
kranse al hoër en die geraas al erger; dit klap soos kleingeskut waar die water die oppervlakte van
die groot, swart bodemlose poel tref en 'n orkaansterkte wind branders teen blinkswart rotse aandryf.
Die klippe is seepglad en ons sukkel om óm die poel te kom – 'n vreemde, grysgroue, mistige plek
met sproei- en slagreën.

'n Paar honderd meter laer af met die stroom, waar waterversnelling en laer watervalle oor massiewe
rotse tuimel, gaan ons sit en bewonder die hele lengte van die waterval van onder af. Twee dapper,
vroulike Spartane laat my ril van die koue wanneer hulle met mins moontlike aan, in 'n (vir hulle
altans) aanloklike poel spring.

Blaas-blaas en rus-rus klim ons baie versigtig weer met die steil kloof op. Basotho-bokke skyn met
gemak daar teen die kranse rond te klouter om begeerlike groen sprietjies by te kom. Hier onder ons
lê die karkas van een wat dit blykbaar te ver op 'n lysie gewaag het. Die oë is reeds deur die baie
kraaie wat krassend teen die kranse rondvlieg, uitgepik.

Ons is getref deur die hopie gepakte klippe met 'n skewe hoofsteen wat ons aan die bo-ent van die
kloof raakloop. Hierdie onversorgde graf tussen die vaal grassies moet al lank daar lê. Sou iemand
dit ook te ver gewaag het of is dit iemand se selfverkose rusplaas? Ek beny hom sy keuse. Vermoeid
na die lang klim, sit ons 'n wyle hier om te rus. Met 'n laaste blik op die grootse toneel stap ons terug
na die kampplek. Die rydiere is reeds opgesaal. 'n Haastige ete, 'n laaste drinkie van die
Maletsunyane-rivier se water, 'n lagie gesigsroom op die vel, en die perde word bestyg om die lang
poniepaadjie terug na die beskawing te volg.

*Verkort met toestemming van die outeur uit sy werk, Die Wildernis In (Human en Rossouw, 1977).
Oorspronklike hoofstuktitel: “Langs Poniepaadjies, pp. 70-78.
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Die asemrowende Maletsunyane-waterval in Lesotho

A man for all seasons
Nico Combrink

k is ten minste ’n dekade te laat gebore as dit by bergklim en stap in die Vrystaat kom. Toe ek in
1973 as 25-jarige onderwyser by die Bergklub aangesluit het, was Schalk reeds 61 jaar oud. Vir

drie jaar het ek letterlik elke naweek wat ek kon loskom agter Schalk in die berge aangeloop – van
Dangershoek, Golden Gate, Injasuti, Khotswane, Machache, Mamalape, Mont-aux-Sources,
Thabane Timele, Telerivier, tot die Witels. Daarna is ek getroud en vir vier jaar Transvaal toe waar ek
net soms saam met die Vrystaters kon gaan stap. Toe ek aan die begin van die tagtigerjare terugkeer
Bloemfontein toe, was Schalk afgetree en het hy in sy droomhuisie by Oubos gaan bly. ’n Era was
verby.

Die sestigerjare wat ek misgeloop het, was ongetwyfeld die Vrystaat se goue jare van bergklim en
verkenning van nuwe gebiede in die Oos-Kaap, Qwaqwa en Lesotho. En aan die voorpunt van
hierdie ondernemings was Schalk, wat skynbaar elke tweede naweek geleentheid geskep het om
weg te breek berge toe, en met onblusbare geesdrif nuwe stappe bedink het, nuwe areas verken en
nuwe plekke van natuurskoon ontdek het.

My heel eerste stap saam met Schalk was in die Golden Gate-gebied. Die Bergklub het die rare
vergunning geniet om in die Golden Gate natuurpark te stap en uit te kamp, weg van die gebaande
weë. Die Sondag op pad terug Bloemfontein toe was die omgewing in wit geklee met sagte
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donskapok. Die glinsterende geel herfsblare van die populiere, afgeëts teen die omliggende wit
hellings en brons sandsteenkranse in die laatmiddagson, het Schalk in vervoering gehad. Elke paar
tree op pad huis toe moes ons stilhou omdat sy kameraman-oog ’n nuwe komposisie raakgesien het
wat hy wou afneem. Sy sintuiglike genot om dit op film vas te lê, was aansteeklik en ook my eerste
les om die skoonheid van die natuur raak te sien en te waardeer.

Toe Schalk my die eerste keer op die smal lysie agter die Storieverteller by Dangershoek neem om
eers die een en toe die tweede bruisende waterval te sien wat oor die kranse in die magtige kom met
sy rotskantele en borswerings stort, het dit iets soortgelyks in my wakker gemaak as my eerste
ervaring as vyfjarige seuntjie wat op Oukersaand die gekleurde liggies aan ’n groot kersboom voor
die hoofstrand in Oos-Londen gesien het; Dangershoek was net grootser. Dit sou my nooit weer
beskore wees om die Ben Mcdhui-valle is sulke glorie oor die rotse te sien stort nie – een jaar toe ek
daar was saam met Klaus en Elna von Delft en Trudie Venter, was die watervalle heeltemal
opgedroog – maar daardie eerste gewaarwording is vir ewig in my herinnering vasgelê. “I was
sentinal”. Daarna sou ek Schalk by elke geleentheid probeer volg, honger vir soortgelyke ervarings.

Schalk het die hart van ’n avonturier. Elke keer as hy op ’n piek in die Maluti’s gestaan het en in die
verte ’n ander piek gesien het wat ons nog nie geklim het nie, het hy dit op die stapprogram vir ’n
volgende geleentheid gesit. Mamalape in sentraal-Lesotho was een so ŉ stap. Schalk het drie keer 
probeer om Mamalape te bestyg en twee keer het dit hom ontwyk. Die eerste maal het Pieter Joubert
se splinternuwe Land Rover glo in die rivier omgeval. Die tweede maal het ons deur afwisselende
reën, sonskyn, hael en sneeu bly kontoer, óm die een kloof net om ’n volgende in die pad te kry, óór
die een kruin net om ’n volgende en ’n volgende te kry sonder dat Mamalape ooit nader gekom het.

Die derde keer was skeepsreg. Schalk het vooraf sy 1:50 000 trigonometriese kaarte deeglik gaan
bekyk – hy was normaalweg buitengewoon rigtingvas en het nooit ’n kaart saamgedra nie – en het
ons uiteindelik daarin geslaag om na ’n geklouter oor ’n paar rotse, die piek te oorwin. Terwyl ons in
die koue bo-op die kruin gestaan het, gepantser in windbrekers en truie en mekaar op die skouer
geklop het, het ’n klein kaalvoet-piekanien met net ’n verslete kombers daar aangekom en bakhand
vir lipompong (lekkers) gebedel. Ek het afgehaal gevoel, die euforie oor ons prestasie skielik
afgewater, maar Schalk het sy kenmerkende hoë, kort laggie gegee en dit komies gevind.

Schalk was op sy dae ’n sterk maar ook oormoedige stapper en het soms buitengewoon lang stappe
aangedurf. In 1963, lank voor die Tiffendel ski-oord onderkant Ben McDhui opgerig is, het Schalk vyf
geesdriftige stappers van Port-Elisabeth gebring om Ben Mcdhui, wat toe as die hoogste piek in die
Oos-Kaap gereken is, te klim. Die idee was om van die kampplek by Dangershoek tot op die plato te
klim, die 16-18 kilometers tot by Ben McDui te stap en by die kampeerplek terug te wees voor
donker. Een van die stappers het by die tente agtergebly. Schalk se beskrywing van hul misrekening
van die afstand en tyd wat dit sou verg, is tekenend van die uitbeeldende krag van sy taal om die fyn
spanning tussen opwinding en onrus op te roep oor die lang pad terug oor die sneeu:

Toe die son net ’n skyf bo die horison en slegs die kranse in ’n rooi gloed gehul was, en dit reeds
donker diep onder in die valleie was, het ons by die baken gestaan. ’n Mistieke atmosfeer het om
ons geheers. Die rook van verre brande het in strepe oor die bergrante gekrul; die donker kombers
van die nag het uit die ooste oor die uitspansel gekruip en ’n ligpers deken vooruit gestoot; die wit
sneeuskouerkleed van Ben Mcdhui is vervang met ’n ligroos serp. Daar was net een geluid; die
geweeklaag van die wind deur die ogiesdraadheining [die grens tussen die destydse Kaap-
provinsie en Basoetoland – reds.] Die lug was koud. ’n Ontstellende verlatenheid en eensaamheid
het om ons geheers. Die gevoel van oorwinning was ietwat afgekoel deur ’n stille bekommernis.
Ons was hoog en ons was ver.

Ek ervaar iets van Schalk se vrye gees wat nie kon verdra om ingehok te wees nie, as ons bo-op die
eskarpement in die Didima-grot tussen Grey’s- en Tlanyaku-pas onder ’n sterbesaaide hemel sit met
slegs Winterton en Bergville se liggies onder ons, en Schalk vredig opmerk dat die naaste mense
nou dertig kilometer ver van ons af is.
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Dit is deel van wat ek Schalk se “civilisation encroachment syndrome” wil noem. Schalk het altyd
gevoel dat daar te veel mense in Suid-Afrika is wat die natuur vernietig. Dit het hy wyd en syd
verkondig aan almal wat wou luister, van oom John Vorster
wat sy buurman en vriend op Oubos geword het en aan
my as ons op ’n onhebbelike pad afkletter na Mbotyi langs
die Wildekus. Hy word deur die Vrystaatse Administrateur
ontbied nadat die Bergklub beswaar aangeteken het teen
die bou van ’n motorpad in Qwaqwa na die voet van Sentinel. Én moet die beskuldiging aanhoor,
“Julle bergklimmers wil al die mooi plekke in die berge vir julle self hê. Almal is nie in staat om te voet
daar bo te kom nie”. Toe die Bosveldkoors Schalk in 1971 pak om weer na jare by die samevloeiing
van die Levubu- en die Limpoporivier besoek af te lê, is hy “geskok en teleurgesteld” om te sien dat
’n nuwe grondpad in plaas van die tweespoorpaadjie wat hy laas gevolg het, nou die wildernis
inkronkel.

Tydens ’n staptoer van Port Grosvenor na Port St. Johns langs die Wildekus gedurende die laat
sewentigerjare, kla Schalk steen en been dat daar niks meer wilds aan die Wildekus is nie. Nadat
ons twee dae in aanhoudende motreën gestap het, en by bykans elke baaitjie ’n rondawel,
hengelaars, motorbote en sleepwaentjies agter hul bakkies raakgeloop het, klaar die reën vir die
eerste maal laatmiddag teen die derde dag op en slaan ons ons tentjies in die kreupelhoutbos voor ’n
grasbank en ’n lieflike ongerepte strandjie op. Dis die eerste maal wat ons kans kry om in die see te
swem.

Kort voor lank het ’n helikopter soos ’n reuse naaldekoker voor ons kom neersit en ’n klompie
werkers op die grasbank afgelaai wat fluks ’n aantal tente opslaan het, asook ’n groot kuiertent en ’n
kombuistent staan gemaak het. Die helikopter het nog ’n paar keer geland om toeriste af te laai.
Intussen het die reën weer liggies begin neersif en het ons vanuit ons bergklimtentjies sowat vyftig
treë terug in die kreupelhoutbos die petalje gade geslaan, terwyl Molly en Schalk onder hul seiltjies
en strelitzia-blare ingekruip het. Schalk het bitterlik gekla oor die onwelkome gaste op ons voorstoep
wat ons uitsig na die see versper het en onder die helder ligte wat deur ’n kragopwekker verskaf is
met hul rumoer tot laataand toe, ons ekwilibrium kom versteur het.

Die volgende oggend het ons, klaar gesak-en-gepak, eers op Schalk se aandrang gaan kennismaak.
’n Man en ’n vrou wat met blink gewaste hare, netjiese wit langbroeke en blou T-hempies deur ’n ring
getrek kon word, het die groepie boemelaarstrandlopers met bemodderde stewels en verkreukelde
klere effe uit die hoogte gade geslaan. Schalk het met sy bes-gemoduleerde Direkteur-van-SUKOVS-
Engels oënskynlik belangstellend uitgevra. Dit blyk toe dat hul gaste van die Wild Coast Sun by Port
Shepstone was wat ’n wilderniservaring wou hê deur met helikoptervlugte die Wildekus se
ongelooflike rotsformasies – Cathedral Rock, Waterfall Bluff en Castle Rock – van die see se kant af
te sien. Ja, alles was voortreflik, het hul telkens geesdriftig op Schalk se vrae beaam – die diens, die
maaltyd, die oornaggeriewe. Schalk het sy verfrommelde kakiehoedjie terugsit op sy kop, en met die
groetslag opgemerk: “You know, you forgot something. You didn’t bring a lawnmower”.

Op die keper beskou, was Schalk reg: die Wildekus, en die natuur het mak geword weens die
kruipende gemakskultuur van die beskawing. Ek wonder wat Schalk wat in 1953 dié stukkie paradys
ontdek het, sal sê as hy weet dat mense nou die 70 km tussen Port Grosvenor en Port St. Johns liefs
teen R6 000 pp. stap (alle etes ingesluit en rugsakke aangekarwei na die volgende oornagpunt). Dan
kan ’n mens ook nog ’n plaaslike gids teen R180 per dag huur om jou die versteekte rotsformasies
langs die roete uit te wys.

In 1995, ’n jaar nadat die nuwe politieke bedeling die binneland van Afrika vir Suid-Afrikaners ontsluit
het, het ek namens die Vrystaat Afdeling van die Bergklub ŉ klimtog na Kilimandjaro, Afrika se 
hoogste berg, gereël. Schalk die Leeuehart, enkele maande links van 83, was een van die eerste
persone wat hom aangemeld het om by my ekspedisie aan te sluit. Die laaste nag op pad na die
kruin het Schalk se asem egter skielik opgeraak en sy bene soos jellie, sodat hy moes omdraai. Maar

Schalk het altyd gevoel dat daar te

veel mense in Suid-Afrika is wat

die natuur vernietig.
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twee jaar later op 85 het Schalk Champagne Castle aangedurf en twee dae later op sy verjaardag,
sjampanje op die kruin gedrink.

Schalk is die enigste “ou man” wat daarin kon slaag om my kinders toe hulle tieners was, só met sy
vertellings te mesmeriseer dat hulle ’n hele aand om die etenstafel bly sit het om sy ervaringe en
staaltjies aan te hoor. En Schalk, toneelspeler en kunstenaar wat hy is, het met oorgawe sy
opvoering gelewer. Met sy hande het hy klavier gespeel op die tafelblad en bergklimliedjies gesing
om kleur en klank aan sy vertellings te verleen.

Niks illustreer Schalk se onbedwingbare lewensdrif so duidelik as die vyf-en-twintigjarige
bestaansviering van die Sand du Plessis-teater in Augustus 2010 nie. ŉ Maand voor sy 98ste 
verjaardag het Schalk per bus uit Port Elizabeth deurgekom, omdat hy “nie kans gesien het om die
lang reis na Bloemfontein met die ou Geländewagen aan te pak nie”, en by my en Elsa kom
oorgebly. Ek het die dag voor die verrigtinge na sy vermaaklike stories oor die teaterkunstenaars uit
sy ongepubliseerde manuskrip, Planke toe! geluister, en hom gehelp om ŉ paar uit te kies wat hy as 
die gasspreker sou voorlees tydens sy toespraak. Op die gala-aand het ek hom gehelp om die
toutjies van die wit dickey (die vals hempvoorkant wat saam met 'n Tuxedo gedra word) agter sy rug
vas te strik en sy swart strikdas te knoop, terwyl Elsa sy skoene gepoets het. (Voorblad foto.) Telkens
wou hy weet waar die swart kunsleersakkie was wat moes saamgaan totdat Elsa haar nuuskierigheid
nie langer kon bedwing nie en gevra het wat in die sakkie was. Hy het die sak oopgemaak en sy
"dansskoene met die leersole" daaruit te voorskyn gebring – die gemaklike rubbersoolskoene was nie
geskik daarvoor nie! Volgens "Ons Stad", was hy die ster van die aand en het hy met sy kostelike
teaterstories die gehoor aan sy voete gehad.

Schalk het in sy gebeurtenisryke lewe op die planeet aarde in ŉ honderd lang reise om die son alle 
lewensseisoene beleef. Mag ook sy laaste paar gratis reise om die son gevul word met die gloed van
God se genade en vrede op ’n vervulde lewe. Wat die skoolmeester, Robert Wittinton, van sy
tydgenoot, Sir Thomas Moore gesê het, is in ryke mate ook van toepassing op Schalk Theron: “a
man of marvellous mirth and pastimes, and sometimes of... gravity; a man for all seasons”.

Schalk en sy suster Ronré (Foto: Gideon Pretorius).
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Three, three, the leader...
Das Steyn

.............

“I’ll give you three O

Sharp grows the prickles O

And what is your three O

THREE, THREE, THE LEADER

Two, two to make the stew that keeps us all alive O

And one is one the son of a gun that drive us up the berg O”

...................

chalk was in alle opsigte die leier. Die man wat voorgeloop het, die maklikste pad geken het,
voorgesing het, stories vertel het en gesorg het dat alles volgens tradisie tydens ŉ uitstappie 

verloop. Hy het gesorg dat die groep by mekaar bly want soos hy dikwels verduidelik het, “a caravan
moves as fast as the slowest camel”.

In April 1970 gaan ek vir die eerste keer saam met die Vrystaat Afdeling stap en dit vir ŉ 
langnaweekstap vanaf Khotswane na Mont-aux-Sources. In dié stadium het ek as student in Vishuis
gebly en die gesamentlike kosvoorraad en die lekker etes die naweek onder Schalk Theron se
wakende oog het my oortuig dit is die sport vir my.

Elke ete was spesiaal en daar was ŉ spyskaart vir die naweek of week-uitstappie vir elke span, want 
een billi kan nie vir te veel mense kos voorsien nie. Die eerste dag word die kos uitgedeel en daarna
elke oggend weer verdeel sodat niemand hom dood dra nie. Ontbyt het begin met pruimedante of
ander droëvrugte wat die vorige aand reeds in water gesit is om te swel, dan volg Schalk se eie
mengsel muesli (ook kragpap genoem – as ek reg onthou ŉ pak Nestum no.1 of 2, Pronutro, 
hawermout, rosyne, neute en melkpoeier). Soms in die oggend nog iets om gaar te maak soos ŉ 
worsie. Middagete was die eerste dag gewoonlik koue vleis, die volgende dag ŉ blikkie kerrievis of ŉ 
blik (half pond) ham wat saam met brood geniet word. Dit word afgesluit met ŉ paar blokkies 
sjokolade. Vir elf uur en vier uur koeldrank en koekies asook lekkers wat die spanleier elke dag moet
uitdeel om die bloedsuiker hoog te hou, verkieslik iets met fruktose. Die aandete begin eers met ŉ 
drankie, dan ŉ voorgereg, ŉ sop, ŉ hoofgereg met ŉ verskeidenheid kosse, ŉ nagereg met vla, en 
daarna ŉ koffie. Ek kan nie heeltemal onthou wanneer die “gemmertjie” gebruik is nie, of dit nou voor 
die ete óf na die ete óf beide kere was nie.

Dit was in dié tyd dat ons nog vure gemaak het. Die hoeveelheid klimmers was so min dat jy op ŉ 
langnaweek in die Drakensberge selde ander mense raakgeloop het, en vure min aan die ekologie
kon verander. Ons praat nou van die dae voor voetslaanpaaie en voor stap so populêr geword het.
Mense het in daardie dae nog familie op ŉ plaas gehad of self daarvandaan gekom en wou eerder 
hul naweke aan dans of fliek spandeer as om in “die veld rond te stap”. Al die kos is op die vure
gemaak en stofies is net gebruik as die weer te sleg was. Die vure het ook gedien om ons warm te
maak, klere te droog en vir ŉ lekker samesyn die aand. Dan is daar gesing en vals ouens soos ek 
moes nie te naby aan Schalk sit nie. Op sulke aande het ek liedjies geleer wat my kinders nou nog
geniet. Daar is ook stories vertel en as dit winter was, is probeer om solank moontlik op te bly sodat
die nag nie te lank word nie.

Schalk het altyd ŉ ding of twee te sê gehad teen vroue se snaakse gewoontes. Een daarvan is dat ŉ 
vrou nooit iets te drinke of te ete wil hê nie maar sodra die man of kêrel wel aanvaar, wil hul net ŉ 

S
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‘proetjie’ vat. Molly (toe nog Hills), Lalie Beukes en Anneke van Woerkom kon ook sy siel uittrek deur
net dié dinge te doen wat hy van vroumense verwag.

Dan onthou ek ook die kontrakbrug wat ons (ek, Tjaart van der Walt, Faan Louw en Schalk) gespeel
het in sy woonstel. Net soos met die bergklim moes jy by die tradisies hou en was hy nie ŉ maklike 
man as jy iets verkeerd doen nie. Een moes kaarte skommel, die volgende een sny en die derde
persoon deel; bewaar jou siel as jy dit verkeerd doen! Die roep moes ook volgens die reëls wees en
dit moet alles in stilte gebeur. Ons het alles verdra want die spel was lekker en die eetgoed en wyn
uitsonderlik.

Sy vaste idees het aanleiding gegee tot baie eienaardighede. Toe hy op Oubos gaan aftree het,
moes ek sy huisplan vir hom teken, en dit wás ŉ nagmerrie. Die huis het dertien buitedeure gehad! 
Hy wou as hy hier sit of daar lê dáárdie rots of dáárdie boom sien en as hy dan daarheen wou stap
moes daar ŉ direkte deur wees. Schalk wou nooit ingeperk voel nie, en hy het dikwels teenoor ander 
erken dat die baie deure wat na buite lei aan hom die gevoel van vryheid gegee het. Hy het goed
geweet wat hy verlang, maar sy opvolger in die woning het seker baie kopgekrap oor al die vreemde
dinge.

Ek haal my hoed af vir Schalk wat my die liefde vir die berge geleer het al kon ek nie soos hy, dit my
eerste prioriteit maak nie.

Schalk in 2005 (93-jarige ouderdom) op ‘n wipplank in die Baviaanskloof.
(Foto: Gideon Pretorius).
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EXPRESSION OF CONGRATULATION AND ADMIRATION

CENTENARY BIRTHDAY CELEBRATIONS

1st & 2nd September 2012

Senior MCSA Member

SCHALK THERON

The National Membership of the Mountain Club of South Africa notes with admiration and with
pride that one of our most distinguished and long serving members has reached the significant

milestone of 100 years old.

While it is not unusual for MCSA members to live to a ripe old age because of their healthy life-
styles, this achievement of Schalk Theron is exceptional and fully in keeping with the leadership

role he has displayed as a mountain hiker and as an explorer throughout his long and distinguished
career in the club.

Where Schalk has led, many have followed and so the celebration of this significant birthday,

surrounded by friends and admirers especially from his home Section in Bloemfontein, is entirely
in keeping with his reputation as an MCSA leader.

On behalf of the national membership of our club, I am honoured to personally extend our

congratulations and to join in the celebration.

Dave Jones – MCSA President
1 September 2012

Member of the UIAA - The International Mountaineering and Climbing Federation
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DDiiee BBeerrggkklluubb vvaann SSuuiidd--AAffrriikkaa
VVrryyssttaaaatt AAffddeelliinngg

Sedert 1954

VERKEN • ONTDEK • RAAK BETROKKE • BESKERM
___________________________________________________________________________________________

Posbus 12312 • Bloemfontein 9300 • http://sites.google.com/site/mcsafs/

2 September 2012

Geagte Schalk

Namens die Vrystaat Afdeling van die Bergklub S.A. wil ons jou net hartlik geluk wens met

jou 100ste verjaarsdag. Dit is ŉ geweldige mylpaal om te behaal. Mag dit vir jou ŉ 

wonderlike jaar wees en mag die dag en naweek van feesviering ekstra spesiaal wees.

Om al jou vroeëre bergklimvriende te sien en ou herinneringe te herleef, kan net lekker

wees.

Dit is vir ons ŉ groot voorreg en trots dat jy as erelid, en ’n ontvanger van die Bergklub se 

Goue Wapen deel is van ons en so ŉ groot rol in die geskiedenis van ons afdeling gespeel 

het. Dit is altyd lekker om te luister na die staaltjies oor vroeëre gebeure waarby jy

betrokke was. Ek het die voorreg gehad om saam met jou, jou 85ste verjaarsdag op

Champagne Castle te vier en in die Nkosazana Grot te slaap. Ek is bly dat ek kon deel in

daardie belangrike geleentheid.

Schalk, ek is jammer dat ons nie almal die dag met jou kan deel nie. Geniet die samesyn

met jou vriende, die meeste wie jy seker lanklaas gesien het, maar wat jou nie vergeet het

nie. Ons is almal in die gees daar.

Mag jy nog ŉ wonderlike jaar en goeie gesondheid ervaar. Jy is ŉ voorbeeld en inspirasie 

vir ons almal.

Baie groete,

Charlotte Augustyn

Voorsitter, Vrystaat Afdeling

Geaffilieerde lid van die UIAA – Die Internasionale Bergklimfederasie
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Lys van goeie wense
List of good wishes

(Gelys in alfabetiese volgorde volgens voorname / Listed in alphabetic order according to first names)

Anne Rodwell (faraway@chilibyte.com)
Hon. Secretary, KwaZulu-Natal Section

I was delighted to hear that there is a centenarian in the Mountain Club – SCHALK THERON –
and would be equally delighted to extend congratulations and best wishes for his 100th

Birthday, on behalf of the President and members of KwaZulu-Natal Section of the Mountain
Club.

Arend Muller (arend.arg@gmail.com)
Oud-lid Vrystaat Afdeling, tans in Potchefstroom

Ek het in 1969 by my studentemaat Rudolf Roos gehoor van die Wildekus en van Schalk
Theron. Daar was net een probleem. Schalk Theron was al verskriklik oud – sewe-en-vyftig
jaar! Op daardie hoë ouderdom sou hy enige oomblik inmekaar kon sak. Ons sou moes gou
maak as ons nog saam met hom wou gaan.

Het Schalk toe nie soos ŉ gedagte vooruit “gesweef” en ons hygend agtergelaat nie! Schalk 
het my held geword want dit was voor die tyd van rolmodelle en ikone. Schalk het elke bossie
en klip vir ons gewys – regoor die land en in Lesotho en die Pafuri. Dit was ook heerlik om in
sy “boks” in die Staatsteater te kon sit met die opvoering van Norma. Schalk het een keer
gevloek – toe ek tot voor op die hoë uitsteekrots by die Wildekus geloop het…

Baie geluk Schalk – jy hou aan om voor te loop – soos altyd.

Boris & Anne van der Riet (borisann@telkomsa.net)
(Johannesburg Section MCSA, but living in Robertson)

Well done and congratulations on your 100th Birthday! Hope you have a wonderful day with
your friends in the MCSA.

We remember the wonderful illustrated talk you gave us in Robertson a few years ago, when
you were still living in Montagu, about your early days in the mountains. You slides were so
interesting and the talk was enjoyed and remembered by many in our little town.

1. We also remember the many MCSA July Camps which you attended - most especially
the one when we were all snowed in. I seem to remember that your tent suffered a bit
under the weight of the snow.

We wish you good health and happiness in the years ahead. Our very best wishes.

Carl Fatti (carl_fatti@yahoo.com)
Johannesburg Section

Please send my congratulations and very best wishes to Schalk! I visited him a few times at
his home after we met on a meet at Toverkop in about 1997. I very much enjoyed reading his
book about mountain adventures which he lent me!
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Coen & Hester Pretorius (coen@kunix.com)
Afdeling Vrystaat

Ek het in 1965 by die Vrystaat Afdeling van die Bergklub aangesluit en van meet af was dit
Schalk wat ons in al die fyner kunsies van stap en rotsklim ingelei het. Ek en Schalk het
Quiloane in Lesotho gaan uitklim en toe ons bo kom, vra ek hom hoe gaan ons hier afkom
want daar is geen belegpunt vir die tou nie. Ons stapel toe los klippe opmekaar soos ŉ baken 
en gooi ŉ ‘sling’ daaroor. As jy hom horisontaal trek, dan trek jy die hele hoop saam maar as jy 
die tou oor die kant laat hang, was daar genoeg wrywing om jou te anker. Ons was vrek bang,
veral die een wat laaste moes abseil. Hy het altyd ŉ grap van alles gemaak. Daardie dae het 
ons elke tweede naweek êrens gaan klim en dikwels eers teen drie-uur op ’n Saterdagoggend
kon kamp opgeslaan omdat ons so laat na werk kon wegkom, die tyd so kort was en die berge
so ver van Bloemfontein af is. Die aande wat ons nie so laat gestap het nie, het ons in elk
geval om die kampvuur gesit en dikwels tot vroegoggend na Schalk se humoristiese en baie
interessante stories geluister. Ook toe dr. Ryno Verster nog saam gestap het.*

Tyd en plek ontbreek om die baie insidente aan te haal. Toe hy in 1995 Kilimandjaro wou gaan
klim, het hy hier in Clarens kom oefen en ek het die voorreg gehad om hom Generaalskop uit
te vat en toe Mont Aux Sources toe. Daar het ouens langs ons gekamp en tot laatnag
gerumoer a.g.v. baie drank wat gevloei het. Eenuur die oggend word Schalk wakker en toe
was dit ons beurt om te ‘paartie’. Ons het vir ure gesels en sy stories was so skreeusnaaks dat
die kranse antwoord gegee het van al ons gelag.

Hy het die berge vir my ontsluit en vir die eerste vyftig jaar van my bergklim-ervarings was
grootliks saam met Schalk. Hy was vir ons sinoniem met die berge. Sy kennis, ondervinding,
verhale en humor is herinneringe wat ek koester en baie hoog ag. Ek sou baie armer sonder
sy vriendskap gewees het.

Schalk, jy het vir my en Helen meer beteken was wat jy ooit kan dink — jammer dat die lewe
ons in later jare so van mekaar weggehou het. Verjaar lekker, my ou Maat.

*Dr. Ryno Verster, ’n mediese praktisyn wat beter bekend was onder die skuilnaam “Dr.
Goedhart” as gevolg van die mediese rubriek wat hy etlike jare in die Volksblad behartig het,
was die erepresident van die Afdeling Vrystaat. Hy het met sy kunsbeen en al, aan baie
uitstappies saam met die Vrystaatse Afdeling meegedoen (red.).

Colas Coetzee (olivier@cyber-tel.co.za)
Afdeling Kaapstad

Schalk ou maat, dit was 'n heerlike voorreg om gedurende die 1984 “July Camp” in die
Drakensberge vir 'n uur of wat met jou saam te stap, ook jou vertelling van die muskeljaatkat in
die slagyster. Jou boek ‘Die Wildernis in’ was 'n voorreg om te lees. Jou ‘Dit is 'n verhewe plek
hierdie waar ek bevoorreg is om vir 'n wyle te vertoef....’ op bladsye 196-7* is vir my, naas
Sangiro se beskrywing van die dood van die kraagmannetjie (Uit Oerwoud en Vlakte), en naas
Job 38/9, van die mooiste prosa wat ek nog gelees het. Sterkte. Ons sal jou nie vergeet nie.

[*Met sy derde besoek aan Nepal het Schalk, Molly Smit (toe nog Hills) en hul Sherpa-gids,
Saki, teen die steil hange van Kala Patar naby die Everest-basiskamp uitgeklim om ’n beter
uitsig op Everest te verkry. Colas het slegs die derde paragraaf aangehaal om Schalk se
taalvirtuositeit te illustreer. Die redaksie het dit goed geag om ’n uittreksel uit die voorafgaande
twee paragrawe in ‘Die Wildernis in’ by te voeg terwille van konteks en ter illustrasie van die
punt wat Colas wou tuisbring:
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“Hoe hoër en langer ons klim, hoe moeiliker beweeg ek. Die witheid van die sneeu word
feller; die dikte neem toe. Die stilte verdiep. Die hoogte en siekte eis hul tol, maar
eindelik kan ons af en om ons kyk. Al die berge is onder 'n dik sneeulaag bedek. Ons is
omring deur die wonderlike wit wêreld van die hoë Himalaja; die domein van wolke,
sneeu en ys; die ryk van die legendariese jeti en die verblyfplek van die seldsame, byna
legendariese sneeuluiperd....

Hoog bo die horison seil 'n wit piramiede in die bleekblou, koue lug: Everest (8 848 m),
waar daar ook tans 'n aanslag gemaak word op die hoogste piek op aarde. Langsaan lê
Lhotse (8 501 m) en in die verte, Makalu (8 475 m). Everest en Lhotse het elk 'n
wolkpluim ― wit vredesvlae wat vanaf hul kruine deur die hoogste hemele wuif ― vrede 
op die aarde daar ver, ver benede. Ver benede in die diepte, omvou met gletserpuin, lê
vir etlike kilometer die verysde water van die reuse gletser Ngozumpa ― soos 'n 
gestolde, golwende, wit skuimende, onstuimige vloedwater.

Dit is 'n verhewe plek hierdie waar ek bevoorreg is om vir 'n wyle te vertoef. Hiervoor
het ek, na 'n leeftyd, van 'n ver land gekom, lank gestap en hoog geklim. En terwyl ek
daar in die suisende stilte staan, kan ek net kyk, en kyk en kyk. My oë dwaal rond na
sneeu- en ysbedekte rotstorings wat wegval na duiselingwekkende afgronde. Ek staan
in die koninkryk van boaardse, ewigdurende sneeu. Ek is betower: ek het die heelal vir
myself. Ek word deel van die berge. Die lewe was alles die moeite werd — al was dit
net om hier te kon bergklim!”]

Corrie Wilcocks (Posbus 12055, Brandhof 9324)
Oud-lid Vrystaat Afdeling

Schalk, van harte geluk met jou 100ste verjaarsdag! Ek wens jou 'n baie geseënde jaar toe
met goeie gesondheid. Al my staptogte saam met die klub was altyd 'n groot vreugde en is ’n
kosbare herinnering.

Essie Esterhuyse (Kroonstad)
Lewenslange erelid, Afdeling Vrystaat

Schalk, baie geluk met jou 100 ste verjaardag. Ek is spyt dat ek dit nie kan bywoon nie, maar
weet dat ek in gedagtes by jou en al ons stapvriende deur die jare is. Baie dankie vir al die
lekker stap saam met jou. Ek sal dit nooit vergeet nie. Al wil die liggaam nie meer nie, ervaar
ek nog baie van die wonderlike tye in die berge in my gedagtes. Dankie ook aan Nico en
Derek wat die moeite gedoen het om hierdie geleentheid te reël en my ook daarvan verwittig
het. Groete aan almal wat die groot geleentheid bywoon.

Frances Taylor (ebvrensburg@nashuaisp.co.za)
Afdeling Vrystaat

Schalk, jy het ’n eerbiedwaardige ouderdom bereik en is steeds aan die gang! Dankie vir
heerlike stappe saam met jou. Jy moet lekker verjaar.

Giel & Annette Prins (Bloemfontein)
Afdeling Vrystaat

Ons is bevoorreg om wonderlike uitstappies saam met jou as leier in onder meer die
Drakensberge, Lesotho en Transkeise kus te kon meemaak. Ons koester die herinnering
daaraan.
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Glen Terry (braindrain@icon.co.za)
KwaZulu-Natal Section

Congratulations Schalk! In my 52 years as a member of KZN- MCSA I have read much about
you. You have just proven that mountain climbing is not only a healthy pastime for the body
and mind, but the safest.

Henk Boting (PO Box 28337, Danhof 9310)
Honorary life and founder member, Free State Section.

Editors’ note: Henk, now 82 years old, was diagnosed with Alzheimer’s disease a number of
years ago. Since then he has moved from Cape Town to Bloemfontein where he is now
staying under the care of his daughter, Beryl van der Merwe.

Henk and Schalk have a long-standing comradeship born out of a mutual love for mountains
and hiking. The last hike that Schalk and Henk had done together was in July 1995 when both
tried to summit Kilimanjaro during the Free State Section’s first onslaught on Africa’s highest
mountain. During the years that Henk stayed in Cape Town, he regularly telephoned or sent a
note to the chairperson to wish the section well on the eve of its annual general meeting. Had
Henk been in a position to do so now, he would certainly have added his word of
congratulations to those of Schalk’s many other climbing companions.

Jan de Groot (jeldegroot@gmail.com)
Here is wishing Schalk a very happy birthday, surrounded by family & friends. From an 86 year
young MCSA member.

Jane Futter (janefutter@yahoo.com)
Congratulations, dear Schalk, on attaining your centenary. It was very many years ago that I
first met you in the mountains. You made a huge impression on me then, and I have been a
member of your Fan Club ever since. You are an inspiration to all of us! Have a wonderful
birthday celebration. Very best wishes, Jane Futter (Heugh).

Jeanita & Andrew Brink (brinkj@iburst.com)
Afdeling Vrystaat

Liewe Schalk, dis met groot deernis en waardering wat ons altyd aan jou dink. Jy het ons lewe
só verryk. Die kampvuur aande met jou was iets om te beleef. Ons sal altyd jou voordrag van
NP van Wyk Louw se “Ballade van die Bose”, onthou. (Nadat jy kamma eers agter ŉ boom 
gestaan en oefen het). Enige situasie kon jy met jou humorsin in pret verander: “…. daar loop
ŉ bont ding”. 

Jou kennis van die Drakensberge was fenomenaal. Indien jy geblinddoek, per helikopter na
enige plek geneem word, sou jy binne ŉ paar minute presies weet waar jy was en ook die 
naaste grot en water kon kry. Dankie dat jy so onselfsugtig die natuur vir ander beskikbaar
gemaak het.

Veels geluk met jou verjaardag. Dit is gepas dat so ŉ merkwaardige man so ŉ besondere 
mylpaal met sulke unieke fisiese vermoëns bereik. Mag daar in die hemel mooi genoeg berge
wees vir jou om te klim.

Met baie liefde en net die beste wense.
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Kay Nixon (Kay.Nixon@icfr.ukzn.ac.za)
July Camp Convenor for many years

My greetings to Schalk on his 100th birthday. I remember him from July camps on the
Drakensberg. He always had some songs to sing round the campfire. I still have one of his
books that he gave me. (Mountain Club members seem to be blessed with long lives – must
be something to do with the mountains!).

My best regards to Schalk. We will always remember him and hope he still enjoys life.

Kevin Gill (kfg@mweb.co.za); Free State Section
Mike Simpson (michaelsimpson@hotmail.co.za); Johannesburg Section
Frank Bashall (counsel@lantic.net); Free State Section

Warmest congratulations on reaching such a milestone. With heartfelt appreciation for all the
happy shared experiences over many years. My friends Frank Bashall and Mike Simpson join
me in wishing you well, Kevin.

Klaus & Elna von Delft (vondelftk@telkomsa.net)
Afdeling Vrystaat

Beste Schalk, hartlik geluk met die bereiking van die seldsame mylpaal om jou honderdste
verjaarsdag te kan vier. Van al die bergspitse wat jy in jou lang bergklimbestaan bestyg het, is
hierdie een waarskynlik die hoogste, en die lewenslange tog daarheen moontlik ook die een
wat die meeste bewondering afdwing.

Mag die uitsig vanaf hierdie spits, as jy terugkyk op jou lang en vervulde lewe, jou slegs met
dankbaarheid en ootmoed vervul oor ons Skepper se groot genadegawes wat jou te beurt
geval het – en wat ons as bergklimmakkers so baie keer sáám met jou kon beleef wanneer
ons, op ons vele stap- en bergklimtogte, die voorreg gehad het om die grootsheid van Sy
skepping te ervaar.

Ons dink met opregte dank en groot waardering terug aan die wonderlike staptoere wat jy as
inspirerende voorsitter van die Vrystaatse Afdeling en ook as koersvaste leier en gids op vele
uittogte, safari’s en bergklimtoere vir ons moontlik gemaak het.

Ons weet sáám met jou dat jou lewenstog einde se kant toe staan. Ons opregte bede is dat
die Liewe Vader in die hemel dit so mag beskik dat jy die eindbestemming sonder
ouderdomsgebrek rustig en vredevol mag bereik. Opregte groete.

Mercia Coetzee (coetzeeE@ufs.ac.za)
Vrystaat Afdeling

Beste Oom Schalk, ek het u nooit persoonlik geken nie. Maar sedert my heel eerste stap in
1988 het ek van u gehoor: Die groot stapper. Terwyl ek hierdie funksie help reël het, en veral
met die redigering van hierdie gedenkuitgawe, besef ek eers wat ek gemis het. Ek hoop dat u
‘n wonderlike verjaarsdag geniet. Baie, baie geluk.

Mervin & Jean Prior (priormerv@telkomsa.net)
Johannesburg Section

Hi, Schalk, well done! Another great achievement! MAY YOU HAVE MANY MORE!
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Ottilie Neser (ocneser@gmail.com)
Voorsitter, Afdeling Magaliesberg

Beste Schalk, namens die komitee en die lede van die Afdeling Magaliesberg; baie, baie geluk
met jou honderdste verjaardag! Jy is vir die wat jou ken 'n baie spesiale rolmodel: 'n egte
Berg-mens in jou hele wese. Baie dankie daarvoor! Groete en geluk.

Pauline Wilson (pWilson@aspenpharma.com)
Eastern Province Section
It was so good to meet you after our Kouga Swim meet; I love your energy for life and humour; you
are an inspiration and it’s an honour to have met you and laughed and sang around the fires listening
to stories at our mountain hut.

Happy Birthday; I pray that you are blessed beyond measure; and celebrate many more with the
mountain club.

Kind regards.

Petro Grobler (petrogrobler@telkomsa.net)
Afdeling Magaliesberg

Baie geluk met die 100 jaar, Schalk! Jy het nou al mitiese status – soos Bosman se Oom
Schalk Lourens van Marico! Dit was seker vyftien jaar gelede dat ons mekaar laas raakgeloop
het, maar wat belangrik is, is dat dit IN DIE BERGE was!

Alles wat goed is vir die jare wat voorlê!

Petro Talma (Barnard) (talma@global.co.za)
Oud-lid, Vrystaat Afdeling

Beste Schalk, ek wou so graag jou verjaardag bywoon, maar ons goed werk nie uit nie. Jan
het ’n oogkongres in Italië en ek gaan saam.

Ek is nog diep seer gemaak deur jou liedjie:
The girl that I marry will have to be
As soft and as pink as a nursery
The girl I call my own
Will wear satin and laces and smell of cologne.

Jy het dit gesing as ons teen die steilste bult op ons stinkendste was!

Schalk ŉ stywe druk vir jou. En groete aan almal wat my nog onthou. 

Ricky Abbott
July Camp Convener

Schalk, your name is mentioned among the many and memorable people who have attended
the July camp. Our best wishes for a wonderful birthday.

Rudolf Roos (rudolf@bartsch.co.za)
Oud-lid, Vrystaat Afdeling

Ek kan ongelukkig die funksie nie bywoon nie, maar ek wil graag vir Schalk net die allerbeste
wense oordra. Ek het vanaf 1968 tot en met 1980 aktief saam met die Vrystaatse klub gestap
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toe ek 21 jaar oud was; ek is nou 65 en stap nog steeds. Schalk en die ander lede het ŉ groot 
invloed op my lewe gehad en behalwe dat ek die land kon sien soos min ander mense dit sien,
het dit ook ŉ kragdadigheid en volwassenheid aan ons gegee wat baie handig te pas gekom 
het in die latere lewe. Ek is die klub en spesifiek vir Schalk dankbaar hiervoor.

Susan (van Niekerk) & Peter Pyke (susan.pyke@gmail.com)
Afdeling Vrystaat

Liewe Schalk, hoe sou mens 100 jaar in bergklimterme kon sien? Seker gelykstaande aan die
klim van Mt. Everest? In enige terme is dit egter ŉ besondere mylpaal, en ek en Peter stuur 
ons hartlike gelukwense met die viering van hierdie drie syfer ouderdom.

Die herinneringe aan die paar keer wat ons bevoorreg was om saam te kon gaan stap in die
berge is van ons lekkerstes. Liedjies soos ‘Die wit sakdoek se punt…’ en stories soos die van
die Hollanders se braaivleis en van ‘Priscilla die Krokkedilla” is maar enkeles wat so eie
daaraan is en waarvan die plesier nou nog nie verflou het nie.

Geniet die verjaarsdag se feesvieringe, ons is baie jammer dat ons nie ook daar kan wees nie,
maar ons sal ŉ gemmertjie daarop drink! 

Thea Groenewegen (thea@uitkomst.co.za)
Chairperson, Amajuba Section

I did not have the privilege to meet Mr Theron, but we are very proud and happy that he was
an active climber and hiker who belonged to the Mountain Club. It would be a wonderful
privilege to listen to all his stories of past hikes and climbs. Please forward our warmest
greetings to him on his 100th birthday!

Wellesley Anderson (wellsand@hotmail.co.za)
Eastern Province Section

Dear Schalk, ever since joining the E.P. Section in 1964 your name has often been mentioned
in connection with a pleasant mountain experience. Only years later did I have the privilege of
meeting you. I congratulate you on this major milestone in your life. May you be blessed with
continued beautiful mountain experiences. Do enjoy the celebrations in the company of fellow
mountaineers and family. God bless.

Werner & Debbie Illenberger (werner.k.i@gmail.com)
Eastern Province Section

Schalk, best wishes on your special birthday!

Lenie van Lingen (lenie@remaxfirst.co.za)
Schalk se sekretaresse voor sy aftrede by Sukovs.
My dierbare Oom Schalk, dit lyk my u dokter was reg – daar is nog baie jare voor vir u. Baie geluk
met u 100ste verjaardag. Mag die jare wat nog voorlê gesond en gelukkig wees. Daar is so baie mooi
dinge wat deur my gedagtes gaan wanneer ek aan u dink – sommige vol lekker lag en sommige met
hartseer omdat dit solank al verby is.
Ek wens ek kon ook vandag daar by u wees.
Baie liefde, Lenie.


