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As jy 70 word, het jy nogal baie 
om oor te besin, oor wat jy bereik 

het in die lewe. Kan ’n mens ooit 
tevrede voel? Maar ja, ek voel ek 
het betekenisvol gelewe, nie net as 
’n dwarrelwind hier verbygewaai of 
as ’n stofreëntjie verbygetrek op pad 
na nêrens nie. Ek is dankbaar vir die 
geleenthede wat ek gehad het. Ek kon 
myself uitleef in my beroep, maar ook 
’n verskil maak. En eintlik is ek trotser 
op die dinge wat ek oor die jare in 

Simon Bruinders 

Simon Bruinders is bekend as akteur, dramaturg, skrywer en televisie-aanbieder en ook 
as motiveringspreker. Televisiekykers het hom gesien in onder meer 7de Laan, Egoli en 
Getroud met rugby en ook as mede-aanbieder van Ollie Viljoen se boeremusiekkompetisie. 
Plus 50 Media het hom onlangs gevra om veldaanbieder te wees vir die nuwe vyfde 
reeks van die televisieprogram Met ’n huppel in die stap wat in Januarie 2019 op kykNET 
se Kanaal 144 uitgesaai word. Hy is baie opgewonde oor dié nuwe wending in sy 
loopbaan. Hy het onlangs 70 geword en vertel iets oor die loop wat sy lewe geneem het 
en oor dit wat vir hom saak maak.

Deur LILLA FOURIE

nou met ’n huppel in sy stap

Die Fiësta-toekenning wat hy vroeër 
vanjaar ontvang het, span die kroon 
op sy loopbaan. 

“ verskillende gemeenskappe kon doen 
om die mense se lewensomstandighede 
te verbeter en hulle te bemagtig, eerder 
as op wat ek in my beroepslewe bereik 
het.”

Hy vertel dat hy as jong man 
stigterslid was van Pacaltsdorp 
Gemeenskapsvereniging en hom met 
sukses beywer het vir die daarstel 
van ’n volwaardige poskantoor en 
outomatiese telefoonsentrale vir die 
dorp. Later jare in Kinross het hy 
gesorg vir die bou van ’n skool en 
’n kerk en vir die ontwikkeling van ’n 
park. As personeelbeampte in diens 
van Sasol op Secunda was hy weer 
die een wat sport- en toneelklubs op 
die been gebring het. Deesdae in 
Johannesburg is hy eens so betrokke 
by gemeenskapswerk, veral by 
hoërskole, met motiveringspraatjies 
oor enige iets van godsdiensbelewing, 
boelies, bendes, dwelms en tiener-
swangerskappe tot hoe belangrik dit is 
om te droom.

“Om mense te help en hulle te 
inspireer om  uit hulle omstandighede 
op te staan, het my nog altyd gedryf,” 
sê hy. “’n Mens mag nie ’n slagoffer 
wees en net leef ‘as gevolg van’ of ’ter 
wille van’ nie, maar jy moet ook leef 
‘ten spyte van’!”

Sy vrou Girty is gemeenskaps-
versorger en -leier in eie reg. Sy is ook 
die rots van die familie en hy kan altyd 
op haar ondersteuning staatmaak, 
vertel Simon. Hy het haar in 1970 
ontmoet by die Suid-Kaapse Kunstefees 
toe sy as Mej Suid-Kaap gekroon is en 
hy as beste akteur aangewys is. Dié 
geleentheid was ’n hoogtepunt in sy 
lewe, glimlag hy en sommer ook die 
begin van sy loopbaan as amateur 
akteur.

Sy loopbaan as professionele akteur 
het in 1984 begin met ’n hoofrol in 
die Jans Rautenbach-rolprent Broer 
Matie. Vier-en-dertig jaar later het hy 
vyf rolprente, 22 televisiereekse en 
talle verhoogproduksies op sy kerfstok 
as akteur, maar hy is ook agter die 
kameras betrokke by die maak van 
dokumentêre en joernaalprogramme. 
Vir groot mynhuise skryf hy gereeld 
industriële teater oor onderwerpe soos 
beroepsveiligheid en produktiwiteit.

Hy kan spog met talle toekennings 
wat hy vir sy werk ontvang het – van 
daardie amateur-toekenning in 1970, 
die Afrikoon wat hy in 2006 van 
die ATKV ontvang het tot die Fiesta-
toekenning vroeër vanjaar vir sy 
lewenslange bydrae tot die bedryf. 
Die Fiësta, sê hy, het vir hom die kroon 
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en later die township, van die impak 
van apartheid, maar is ook ’n mooi 
liefdesverhaal. Die boek is in Engels 
en Nederlands vertaal, en vir die 
verhoog verwerk. Dit is ook aangebied 
as musiekspel, Die sideboard musical 
wat landswyd opgevoer is en van 
die Carnival City tot in Kunstekaap ’n 
speelvak gehad het. 

Hy het verskeie jeugdramas geskryf 
en mees onlangs ’n jeugroman Die 
DJ (2018). Dit raak die probleme 
van jongmense in die dorpie Zoar en 
Mitchellsplein aan en is in plattelandse 
Afrikaans en in Kaapse Afrikaans 
geskryf.

“Dit is vir my belangrik om die 
soepelheid van Afrikaans bekend te 
stel,” sê Simon. “Ek wou die mooi 
uitbring van Afrikaans, albei dialekte 
het vir my ’n besondere bekoring.” Hy 
werk tans aan die Engelse vertaling van 
die boek.

Afrikaans lê hom na aan die hart. 
“Daar is ’n groot behoefte by bruin 
mense om in Afrikaans te studeer en 
ons bruin mense moet opstaan vir 
Afrikaans,” meen hy. “Bruin mense 
kan makliker opstaan vir Afrikaans 
sonder dat die verlede voor hulle 
koppe gegooi word – ons was nie die 
onderdrukkers nie. As ons deel word 
van die debat, val daardie argument 
van ‘die taal van die onderdrukker’ mos 
plat.”

Hy praat ook graag “met wie ookal 
wil luister” oor die unieke kultuur van 
die bruin mense. “Ek is natuurlik baie 
besorgd daaroor dat die bruin mense 
se rol in die land se ontwikkeling nie 
ontken of misken mag word nie. Ons 
het ons eie kultuur wat noodwendig 
nou aansluit by ander kulture, ons 
geskiedenis is onlosmaaklik deel van 
die land – ’n Afrika-geskiedenis.” Ook 
beywer hy hom vir die totstandkomig 
van ’n Suid-Afrikaanse vryslawe-stigting 
wat sal fokus op die behoeftes van die 
afstammelinge van die slawe en die 
Khoi.

Maar vir nou sien hy uit na sy nuwe 
rol as veldaanbieder vir die Huppel-
reeks. Hy hoop dat programme soos 
dié ouer mense sal  laat besef hulle kan 
nog ’n huppel in die stap hê en as hulle 
dit nie het nie, dat hulle dit terug kan sit.

storie is losweg gegrond op die 
lewe van sy pa, en dit vertel van die 
Kaapse bruin mense wat in die Tweede 
Wêreldoorlog vir Suid-Afrika gaan 
veg het, van hulle lewe op Die Eiland 

gespan op ’n loopbaan wat eintlik baie 
beskeie begin het.        

As skrywer het hy ook reeds sy merk 
gemaak. Sy roman Die sideboard 
(2014) het groot impak gehad. Die P

Op 70 kan Simon Bruinders terugkyk op ’n goeie lewe en ’n suksesvolle 
loopbaan. Hy is dankbaar vir al die geleenthede wat hy gehad het en vir 
die verskil wat hy in gemeenskappe kon maak. Hy is net jammer hy het nie 
meer gereis in sy lewe nie en, grap hy, dat hy nie regtig geld gemaak het 
nie, “net vriende en bewonderaars”. Hier is hy saam met sy vrou Girty, die 
“rots” van die gesin.

Oor die komende feestyd gaan hy net met sy kleinkinders speel en presente 
oopmaak. Anders as ander jare, waar hy sy legendariese vrugtekoeke 
gebak het en vir die ghiemba, oftewel die Kersete, sy spesiale trifle 
gemaak het, gaan hy hierdie jaar net kyk wat vang die ander kokke aan.


