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weer na sy slaapkamer op die 
boonste verdieping geneem waar 
die aanvallers ook juweliersware 
gesoek het. 

Weer is hy aangerand – totdat 
hy inmekaargesak het. Hy is toe 
op so ’n manier aan die bed vas-
gebind dat hy nie kon beweeg 
nie. 

Die beskuldigdes is vort in die 
egpaar se voertuig. 

Die klagstaat stel dit verder 
dat Nkomo en Nhlapo later die 
dag diefstal gepleeg het deur met 
Dries se bankkaart R2 000 by ’n 
kitsbank uit sy rekening te ont-
trek. Nhlapo word ook aangekla 
van die onwettige besit van 
Dries se pistool. 

Luidens die hofdokument is 
Britz-van Zyl se lyk die volgende 
dag gevind. 

Beeld het vroeër berig die eg-
paar se een seun kon hulle nie 
telefonies bereik nie. Hy is na 
hul huis en het op die toneel af-
gekom. Sy pa het nog geleef.

Die beskuldigdes is skaars ’n 
week ná die aanval in hegtenis 
geneem. 

Dries het onder meer brein-
operasies ondergaan en volgens 
die staat het die aard van sy be-
serings uiteindelik tot sy dood in 
die hospitaal gelei.

“Die oorsaak van sy dood 
word aangedui as kopbeserings, 
wat deur sepsis en meervoudige 
orgaanversaking gekompliseer 
is.”

Die saak is gister na volgende 
maand uitgestel om ’n verhoor-
datum te bepaal. Dit sal daarna 
na die hooggeregshof oorgeplaas 
word.

Die drie beskuldigdes bly in 
aanhouding.  
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‘Drie slaap 
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moordhuis’ 
Egpaar 
erg verniel 
voor hulle 
beswyk
Hanti Otto

Die nag voordat ’n Pretoriase eg-
paar aangeval is, het die drie 
vermeende moordenaars glo on-
der ’n tafel in die huis geslaap en 
dr. Erna Britz-Van Zyl (73) en 
haar man, Dries (78), ingewag. 

Dit blyk uit die klagstaat wat 
gister in die streekhof in Preto-
ria teen Coney Shongwe (23), 
Thabo Nkomo (22) en Richard 
Nhlapo (31) ingedien is.

Hulle sal later in die hoogge-
regshof op verskeie aanklagte, 
waaronder twee van moord, te-
regstaan. 

Hulle is aanvanklik weens 
moord in hegtenis geneem nadat 
Britz-Van Zyl in die aanval op 
29 Januarie 2021 dood is, asook 
weens poging tot moord 
nadat haar man, ’n af-
getrede fisikus en sagte-
ware-ingenieur, so ern-
stig aangerand is 
dat hy breinbese-
rings opgedoen 
het.

Hy is vier 
maande later op 
29 Mei dood. Lui-
dens die klagstaat 
was dit die gevolg 
van die beserings 
wat hy in die aanval 
opgedoen het. 

Die beskuldigdes 
het luidens die klag-
staat die nag van 
28 Januarie verlede 
jaar by die egpaar se 
dubbelverdieping-
huis in Erasmus-
rand ingebreek met 
die opset om te roof. 

Hulle het ’n venster oop-

gedwing en “onder ’n tafel (in 
die huis) geslaap”. 

Dié tafel was op die grondver-
dieping, terwyl die egpaar bo ge-
slaap het. 

Die aanklag van roof met ver-
swarende omstandighede lui dat 
hulle met geweld onder meer ’n 
pistool, TV, handsak, beursie 
met bankkaarte en kontant, 
asook selfone en ander elektro-
niese goedere, gevat het. 

Luidens die klagstaat het 
Britz-Van Zyl, ’n huisdokter, die 
oggend van 29 Januarie 2021 op-
gestaan, vermoedelik die trappe 
afgegaan en begin om die gordy-
ne oop te trek. 

Sy is oorval, vasgebind en in 
die fetusposisie geplaas. 

Sy is glo oor die kop, in die 
gesig en op die lyf geslaan. “Do-
delike” drukking is op haar nek 
toegepas en sy het gestik aan 
items wat in haar mond gedruk 
is.

Die oorsaak van haar dood 
word as “versmoring: dodelike 
druk op die nek en moontlike 
verstikking” aangedui. 

Luidens die klagstaat het “die 
beskuldigdes, nadat hulle dr. 
Britz-Van Zyl vermoor het, in 
die huis rondbeweeg”. 

Die aanvallers het haar man 
bo in die huis gevind en hom be-

gin aanrand ter-
wyl hy geslaap 
het. 

Hierna het 
twee van hulle 
hom glo die 
trappe afge-
dra terwyl 
die derde 
hom steeds 
aangerand 
het. 
Sy hande is 

agter sy rug 
vasgebind en 
die aanvallers 
het geld en die 
persoonlike 
identifikasie-
nommer vir sy 
bankkaart geëis 
en die ander goe-
dere geroof. 

Die slagoffer is 

Dries en 
dr. Erna Britz-
Van Zyl 

‘‘Die oorsaak van sy 
dood word aangedui 
as kopbeserings. 

’n Dapper eekhoring in die olifantkamp van die Johannesburgse Dieretuin. Omgewingsbewustes het nou met ’n hofsaak begin om die drie oli-
fante, Lammie, Mopane en Ramadiba, uit hul gevangenskap te bevry. Foto’s: MELINDA STUURMAN

Hof gevra om 3 olifante te help

‘Flapoor, jy moet mooi trap’

Elise Tempelhoff

Drie bewaringsgroepe het ’n 
aansoek by die hooggeregshof 
in Pretoria ingedien om die 
vrylating van die drie olifante 
in die Johannesburgse Diere-
tuin.

Animal Law Reform South 
Africa (ALRSA), die EMS-stig-
ting en Stephen Fritz, hoofman 
van die Khoi, vra in lywige do-
kumente wat Maandag by die 
hooggeregshof ingedien is, dat 
die hof die dieretuin beveel om 
die drie olifante vry te laat so-
dat hulle “hul laaste dae in die 
natuur kan deurbring”.

Die applikante sê in hofstuk-
ke die olifante, Lammie, Mopa-
ne en Ramadiba, word in ge-
vangenskap aangehou en dit ta-
kel hulle liggaamlik, geestelik, 
verstandelik en emosioneel 
af.

Ramadiba is glo gesien waar 
hy herhaaldelik sy kop teen ’n 
muur stamp. Dít dui op ernsti-
ge trauma, lui die verklarings.

In beëdigde verklarings wat 
deur olifantspesialiste ingedien 
is, word gemeld olifante hoort 
nie in gevangenskap nie omdat 
hulle hoogs intelligente diere is 
wat deel van ’n sosiale struk-
tuur in die natuur vorm.

Die spesialiste sê die olifante 
toon tekens van verveling en 
ernstige neerslagtigheid.

Michelle Pickover, direkteur 
van die EMS-stigting, sê in 
haar verklaring kolonialisme 
en apartheid het inheemse ge-
meenskappe se besondere band 
met olifante en ander wild ont-
wrig. 

Mopane en Ramadiba, twee 
van die olifante wat in die die-
retuin aangehou word, is as 
jong olifante in die natuur ge-
vang. Hulle is eers in die oli-
fantsafari-bedryf misbruik en 
in 2019 deur die Johannesburg-
se Dieretuin aangekoop.

Lammie is in die dieretuin 
gebore. Albei sy ouers was wil-
de olifante. 

Die olifante word nou vir be-
soekers se vermaak ten toon 
gestel, sê Pickover.

Volgens haar is amptenare 

van die dieretuin se verweer 
dat die drie olifante vir opvoed-
kundige doeleindes gebruik 
word, baie ver van die waar-
heid. Kinders leer niks van oli-
fante se gedrag deur na hulle in 
’n geslote, onnatuurlike ruimte 
te kyk nie. 

Prof. David Bilchitz, hoogle-
raar in die regte aan die Uni-
versiteit van Johannesburg en 
direkteur van ALRSA, sê in ’n 
verklaring die getuienis van 

die olifantspesialiste wat by die 
hofdokumente gevoeg is, dui 
daarop dat die Johannesburgse 
Dieretuin immoreel teenoor die 
diere optree en onnodige lyding 
veroorsaak. 

Dit is duidelik die dieretuin 
het geen respek vir die diere 
nie. Hy meen die weiering om 
die olifante in die natuur vry te 
laat, is onwettig.

Volgens Pickover het ver-
skeie onderhandelinge om 
eers vir Lammie en later die 
ander twee olifante vry te laat, 
vroeër op niks uitgeloop.

“Ons het dus geen uitweg nie 
as om ons op die hof te beroep. 
Ons vra die hof om die drie oli-
fante in die sorg van die EMS-
stigting vry te laat.”

EMS het die dienste van kun-
diges gekry wat sal help om die 
olifante in die natuur vry te 
laat. EMS sal ook alle koste 
dra.

Luidens Pickover se beëdigde 
verklaring sal die vrylating 
van die olifante in die natuur 
nie ’n oorhaastige proses wees 
nie. Dit sal geleidelik plaas-
vind. 

Jenny Moodley, woordvoer-
der van die dieretuin, sê sy 
weet nie van die hofstappe nie.

Sy het vroeër gesê Lammie 
sal nie in die natuur kan aan-
pas nie omdat sy in die diere-
tuin gebore is.

Lammie, Mopane en Ramadiba in hul kamp.  

‘‘Hulle het g’n respek 
vir die diere nie.
— Prof. David Bilchitz


