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Uittreksels van uitgawe 20 

 

Vasgevang 20 - Die Lyfwag 

En as hy wel agter alles sit, is jy heel waarskynlik die volgende 
teiken. 

Die Skrif van Onheil 19 - Die Onheil se saad ontkiem 

Wat is verkeerd met jou, Billy? Jy lyk of jy verskriklik pyn 
het! Hoekom huil jy, Kadin? Wat gaan aan, my kind? 

Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 

Ek is nie jou tannie nie 

GEHEIME SKAT IN DIE SAHARA WOESTYN - Deel 2 

“Dit is inderdaad goeie nuus, vader.  Kom ons gaan kyk nou of 
ons die geheime deur voor donker kan oopkry.” 

Gister, vandag en môre 

Kortverhaal deur Anna van der Walt: “Baie kleuters het 
denkbeeldige vriende, maar Lientjie se vriend begin regtig vir 
Linda grillerige afmetings aanneem.” 

Herinnering in die wind 
Gedig deur Mariëtte Ras 
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Vasgevang 

Oorlewing tussen raaisels 

 

20 - Die Lyfwag 

 

Die hoofligte verlig die bloekoms spookagtig asof hulle deur 
‘n skare reuse zombies deurry maar skielik skyn dit op die put 
met die klok wanneer hulle by die donker eiland in die middel 
van die woud inry. 

Die ligte vind haar donker dennehouthuisie voordat Hunter by 
sy Mercedes stop en alles afskakel. Meteens sit hulle in die 
pikdonker.  

“Chloe, dink jy regtig hierdie plek is veilig?. Hier is geen 
ligte wanneer jy arriveer nie. Hoe sal jy weet as skimme in die 
donker jou inwag: Ek gaan more-oggend sorg dat ons ligte 
aanbring wat ver genoeg rondom beide julle huise verlig; ‘n 
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ek mis jou oë se glinster  
toe ek die hemel daarin kon sien 
jou gees wat my gemoed oplig 
die son deur my laat skyn 
in wankelende dae  
het jou krag my twyfel gebind  
ek mis jou opregte liefde 
onvoorwaardelik soos ‘n kind 
vetroue veilig in jou hande 
vir my foute was jy nie blind  
in jou lewenswandel 
het jy die hart binne my gevind 
al wat oorbly is verlange 
'n herinnering in die wind 
©Mariëtte Ras 
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gekom het – miskien kan ek en jou ma, en jy en my klein 
Danie dan baie goeie vriende word.” 

Hy kyk weer na Linda. Sy mooi bruin oë verwarm in die 
glimlag wat so diep uit sy siel kom – ’n glimlag vol belofte. 

 

 

 

’n Gedig gepos op Storietydskrif Facebook groep 
 
Mariëtte Ras 
22 April at 20:56 
 
Herinnering in die wind 
 
Ek mis die dae van saamwees  
om rede en vrede 
in ons lewe te vind 
jou lag borrelende fonteine 
jou stem strelend op die wind 
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sekuriteitshek voor elke deur en loergaatjies sodat niemand jou 
verras en oorval by jou deure nie; en ‘n eenvoudige alarm wat 
jou sal waarsku sou iemand jou in jou plek inwag of probeer 
inbreek sodat niemand jou kan oorrompel in jou slaap nie.  

“Ek voel dan verder ook nie gerus oor jou veiligheid nie want 
hierdie plek is baie afgesonderd. Die aanval daar op die 
bergpas was baie goed beplan en georganiseerd deur ‘n span. 
Wat doen jy as jy bedreig word deur ‘n groep aanvallers wat 
jou sellulêre sein afsny en dit is nie moontlik om hulp te 
ontbied nie? Ek gaan vir jou en Robert tweerigtingradio’s gee 
vir so ‘n moontlikheid.” 

 “Hunter, jy mors al jou tyd hier by my. Het jy nie ‘n gesin 
wat op jou wag nie?” 

“Chloe, ek was nog altyd ‘n enkeling want ek het my hele 
gesin verloor gedurende my eerste jaar in die weermag. Tony 
wat saam met my skoolgegaan het, was soos my enigste 
oorlewende broer. Ons was boesemvriende. Ek het net ‘n paar 
vriendinne van my speurdiensdae. Van hulle werk nog daar en 
is goeie kontakte wat my dikwels help wanneer ek sensitiewe 
inligting moet bekom.  

“Dit het my destyds gehelp dat ek alleenloper was toe ek die 
leier was van die duikeenheid, want ek kon al my aandag en 
toewyding daaraan gee. Ek het nie die verantwoordelikheid 
gehad van familie nie. My troepe was my familie maar Tony 
het altyd sy familielede in sy agterkop gehad. Tog het dit geen 
invloed op sy onselfsugtige dapperheid gehad nie en het hy sy 
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lewe keer op keer vir my gewaag in die moeilikste en 
onmoontlike situasies. Asseblief, Chloe, laat my toe. Ek móét 
nou eenvoudig mooi kyk na julle want ek skuld hom so baie.”  

“Okei Hunter, ek sal jou en Robert net toelaat om al hierdie 
dinge te doen indien jy my toelaat om daarvoor te betaal en te 
help. En wat die spulletjie daar op die bergpas betref, ek is 
oortuig hulle was agter Quinn aan. Ek het mooi nagedink oor 
die saak en vermoed Quinn se ondergrondse vriende sien hom 
as ‘n los skakel en dit was tyd om van hom ontslae te raak.” 

“Dink jy nie hulle het gesien hy is nie in die motor nie maar 
net sy gesin? Beteken dit nie sy gesin was juis die teiken nie?” 

Chloe is vir ‘n oomblik stomgeslaan en ‘n oomblik van stilte 
volg voor sy weer praat. “Hoekom sou hulle agter sy gesin aan 
wees? Miskien is Lyle se teorie dan die enigste een wat sin 
maak. Miskien sit Quinn wel agter alles?” 

“En as hy wel agter alles sit, is jy heel waarskynlik die 
volgende teiken. Dis hoekom ek jou lyfwag gaan wees totdat jy 
beter beveilig is. Vanaand slaap ek hier en more beveilig ons 
die plekkie. Dan gaan ons twee oormôre almal in jou lewe 
opsoek en ek gaan hulle van aangesig tot aangesig ondervra 
voor ek oor die volgende stap gaan besluit. Ek brand om Quinn 
in die hande te kry of ten minste genoeg inligting oor hom te 
bekom, maar dit moet eers wag tot jy veilig genoeg is.” 

*** 
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beweer het nie net hom en sy ma van ’n hongerdood gered het 
met die kos wat sy altyd aangedra het nie – nugter weet waar 
sy dit gekry het – maar wat ook by geleentheid sy lewe gered 
het toe hy baie siek geword het van die slaap op die koue grond 
en sy ’n eienaardige bottel medisyne gebring het wat hom gou 
genees het.” 

“Maar my liewe genade, dis tog onmoontlik!” 

“’n Mens sou so sê, nie waar nie, maar ek dink dis danksy 
Lientjie dat ek en klein Danie vandag hier staan. My 
oorgrootjie het die oorlog oorleef, later getrou en kinders 
gehad. Ek is een van sy nasate.” 

“Maar hoe?” 

“Ek weet wraggies nie, maar ’n mens kan nie met die feite stry 
nie. Dit lyk my so al asof daar op hierdie plek ’n soort van 
tydsverwringing plaasvind. Op die een of ander wyse is hier ’n 
tipe deurgang, ’n verwringing van ruimte en tyd. Sou ’n mens 
dit parallelle werklikhede kon noem? Lientjie en haar Danie is 
in ’n sekere sin tydreisigers. Moenie vir my vra hoe dit 
moontlik is nie, maar dat dit gebeur, is seker.” 

Hy kyk skielik baie ernstig na die klein dogtertjie. “Lientjie, 
moenie ophou om vir Danie en sy ma kos te vat nie. Ek en 
hierdie Danie-seun van my sal ook vir jou kos gee. Hou 
daarmee aan tot die oorlog vir Danie en sy ma verby is. Jy sien, 
hierdie oom en sy seun se voortbestaan is afhanklik van die kos 
en medisyne wat jy vir Danie vat. As daar vir hulle eers vrede 
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soek en roep die klein dogtertjie nader: “Lientjie, kleinding, 
kom kyk gou hier. Is dit Danie?” 

Hy hou die album so dat Linda ook kan sien. Dis ’n baie ou 
verbleikte en effens onduidelike foto van ’n vrou en ’n klein 
seuntjie voor ’n tent, die vrou in die swart langmourok wat ’n 
mens so dikwels in konsentrasiekampfoto’s sien, en die 
seuntjie met sy penkop en sy hempie wat ook tot teen die keel 
toegeknoop is. Het hulle hierdie soort klere altyd gedra, selfs in 
die bloedige warm somers? Die seuntjie lyk nogal baie soos die 
vlees-en-bloed-Danie wat nou hier by hulle staan. Lientjie 
huiwer eers voor sy lank en aandagtig na die foto kyk. Dan 
verhelder haar hele gesiggie: “Ja, dis Danie.” 

“Maar dan ís hy ’n spook,” sê Linda vol ontsetting. 

Die jong man se uitdrukking is onpeilbaar. “Nee, hy is nie.” 

Hy blaai weer in die album en wys dan vir hulle ’n skets wat 
ook in die album geplak is: ’n potloodskets op ou vergeelde 
papier, maar die gesiggie is onmiskenbaar, net soos die naam 
wat in kinderlike letters onderaan die skets geskryf is: Lientjie. 

“Hemel, wat beteken dit alles?” vra Linda. Die een rilling na 
die ander loop langs haar rug af. 

Danie Malan se oë is vol van ’n diep verwondering. “Die 
seuntjie op die foto is my oor-oupagrootjie, ook Danie Malan. 
Hy was saam met sy ma hier in die Bloemfontein-kamp. Hy 
was ’n bietjie van ’n kunstenaar, soos jy kan sien. Dis hý wat 
hierdie skets gemaak het: van die dogtertjie wat hy altyd 
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Hunter is voorbereid en het ‘n drasak met al sy slaapgoed 
saamgebring en sy intrek geneem in die gastekamer terwyl 
Chloe kerrie en rys vir hulle voorberei het. Hulle het gestort en 
ingekruip om te slaap.  

Chloe lê nou en peins op haar bed in die stil donkerte terwyl 
Hunter reeds slaap want hy het slaap kortgekom voordat Chloe 
hom gebel het. Hy het net klaargemaak met ‘n saak waarin hy 
iemand moes dophou en dit het hom tot in die oggendure 
wakker gehou. Chloe hoor sy swaar asemhaling vanuit die 
gastekamer. Sy peins oor hulle lewens want dit het so 
onvoorspelbaar en onheilspellend geword. Sy wens sy weet 
hoe gaan dit met Zoey en voel lus om vir Isaac te bel. Sy motor 
is nog nie hier nie, so, hy moet nog by die hospitaal wees. 

Chloe wil net vir haar slimfoon in die donkerte voel-soek toe 
sy ‘n motor se dreuning hoor hier waar sy in die stilte lê. Dit 
klink asof dit ongeveer daar by Isaac se plek stilhou. Dit is 
seker hy wat terugkeer vanaf die hospitaal. Sy staan haastig op 
en trek die lig aan. Sy haal haar japon en ‘n paar sandale uit die 
kas want sy gaan sommer net so oorloop na sy plek. 

Chloe sit die sitkamerlig aan en net voor sy by die voordeur 
kom, klop iemand saggies. Sy vra net hard genoeg want sy wil 
nie Hunter wakker maak nie, want hy het slaap broodnodig. 
“Isaac, is dit jy?” 

Sy herken sy stem, “Ja, dis ek Chloe, ek was nie seker of jy 
reeds slaap nie. Dis al elfuur.” 
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Chloe ontsluit haastig die deur en maak vir hom oop. Die 
goeie dokter lyk besonder aantreklik in sy vlootblou hemp en 
swart langbroek. “Ek wou jou nou net bel, dokter Horn. Hoe 
gaan dit met my suster?” 

“Ag nee, Chloe, los nou die ‘dokter’-twak van jou! Jou suster 
lyk buite gevaar maar is nog in ‘n diep koma. Hoe gaan dit met 
jou? Is Lyle terug by die skool? Hoe gaan dit nou met die 
mannetjie? Het jy ‘n gas? Ek sien hier staan ook ‘n ou 
klassieke Mercedes hier buite?” 

“Kom binne, Isaac. Hoeveel ure werk jy want ek sien jou 
nooit nie. Jy lyk doodmoeg. Jy verdwyn vroegoggend en kom 
laataand in die donker weer tuis. Het jy ooit iets ordentlik 
geëet, en ja, ek het ‘n gas. Ons moet saggies praat want hy 
slaap in die gastekamer.” 

Isaac let dadelik die gordyne op toe hy binnekom en lyk baie 
beïndruk. “Ek is baie beïndruk met jou gordyne, Chloe, dit pas 
besonder goed.”  

“Het jy geëet Isaac? Ek het vir my en my besoeker kerrie en 
rys gemaak en daar is baie oorskiet. Ek sal graag vir jou iets 
maak om te drink en die kos warm maak vir ‘n vinnige 
aandete. Hoe lyk dit?” 

“Ek het ‘n pastei en kola by die vulstasie gekoop en in die ry 
op pad hiernatoe afgesluk.” 
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Die seuntjie wat in die deur verskyn, lyk nogal baie soos sy pa 
– ook ’n donkerkop, maar sy oë is ’n ligter bruin met goue 
ligvlekkies – ’n mooi kind. Sy binnekoms is egter vir Lientjie 
’n skok. Sy gryp haar ma vas en kerm: “Nee, nee! Dis Danie, 
maar dis nie Danie nie.” 

Die twee groot mense en die jonger Danie kyk verbysterd na 
haar. Dan sê die ouer Danie: “Linda, kom in en kom sit. Die 
eet- en drinkgoed is welkom, maar ek dink ook ons moet 
gesels. Wat is dit met Lientjie en Danie?” 

Sy huiwer ’n bietjie. ’n Mens loop nie sommer met jou 
probleme te koop nie, maar dit was ook vir haar duidelik dat 
die naam Lientjie ’n reaksie by Danie Malan uitgelok het. 
Traag sê sy: “My kind verlang na haar pa en nou het sy hierdie 
denkbeeldige speelmaatjie, Danie. Ek het net soms al 
gewonder of hy nie ’n konsentrasiekampspook is nie. Sy bedel 
gedurig kos vir hom en sy ma wat so swaarkry in die kamp.” 

Danie Malan word ’n bietjie bleek en sy donker oë gaan ’n 
oomblik toe. Dan kyk hy weer met groot erns na Linda. “Nee! 
Ek kan dit kwalik glo, maar Lientjie se speelmaat is nie 
denkbeeldig nie en ook nie ’n spook nie.” 

“Wat bedoel jy?” 

Nou is dit hy wat ’n bietjie huiwer. Dan sê hy egter: “Ons 
albums is al uitgepak. Wag net ’n oomblik hier.” 

Hy verdwyn weer in die kamer, kom na ’n ruk terug met ’n 
baie ou fotoalbum in sy hande. Hy blaai daarin, vind wat hy 
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Danie!! Dit skok Linda ’n bietjie, maar Danie is ’n redelik 
algemene naam. Die jong man self is heel aansienlik met 
koperbruin, effens krullerige hare en donker oë, en wat haar 
veral opval, is dat sy glimlag in sy oë lê. So baie mense 
glimlag sonder dat dit regtig hulle oë bereik. 

Sy glimlag terug: “Ja, ek onthou hoe dol dit kan gaan as ’n 
mens trek. Jou vrou het seker nie tyd om iets te drinke te maak 
nie. Toe bring ek maar iets. Ek is Linda Viljoen en dis my 
dogter Lientjie.” 

Sy mooi oë verdonker en verbeel sy haar of skok Lientjie se 
naam hom soos wat die Danie-naam haar geskok het? 

“My vrou is oorlede,” sê hy. “Sy is twee jaar gelede in ’n 
motorongeluk dood. Dis net ek en Danie. My naam is óók 
Danie – een van die ou boerename wat van geslag tot geslag 
oorgedra word – Danie Malan.” 

“Ek is so jammer,” sê Linda, “dis erg en ek kan ’n bietjie 
saamvoel. Net my man is nie dood nie. Ek is geskei. In elk 
geval, hier is iets vir julle om te eet en te drink. Ek sal later die 
skinkbord kom haal.” 

Sy wil omdraai en loop, maar hy keer. “Nee wag, kom sit hier 
by ons en drink iets saam. Soos jy kan sien, is die eetkamertjie 
darem al bewoonbaar.”  

Hy draai na die slaapkamerdeur. “Danie, kom groet die 
mense.” 
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“Isaac, ek gaan nie ‘n nee aanvaar nie. Kom nou saam 
kombuis toe. Jy wil nie gaan slaap met net ‘n pastei in jou 
maag nie.” 

Isaac antwoord nie maar volg haar net kombuis toe. Sy praat 
saggies toe hulle verby Hunter se kamer gaan. “Jy het nie my 
vraag geantwoord nie. Hoeveel ure werk jy? Jy kom my voor 
as ‘n werkesel, Dokter, want ek sien jou nooit nie.” 

Isaac antwoord ook saggies. “Dis die lewe van ‘n mediese 
dokter, Chloe, ons los mekaar af maar daar kom dikwels dinge 
wat jou persoonlike aandag vereis. Voor jy jou kan kry, het jy 
weer oortyd gewerk. Dit is maar die ‘name of the game,’ soos 
hulle sê.” 

Chloe trek ‘n stoel vir hom uit by die eetkamertafel. “Sit 
solank hier terwyl ek die kos warm maak. Wat gaan jy daarmee 
saam drink?” 

“Daardie lekker, bobaas koffie wat jy verlede keer gemaak 
het. Dit herinner my; jou goed is nog steeds daar by my.”  

Chloe glimlag. “Geen probleem nie, ek het oorgenoeg van 
dieselfde goed hier maar gaan sterk koffie hierdie tyd van die 
aand nie vir jou slapeloosheid gee nie?” 

Isaac glimlag terug. “Nee Chloe, hierdie koffieverslaafde 
swaap slaap soos ‘n babatjie ongeag hoeveel en hoe sterk sy 
koffie voor slapenstyd is. In elk geval, indien iemand nie een 
of ander toestand het wat jou noop om stimulante soos kafeïen 
te vermy nie, kan jy nooit genoeg koffie drink nie. Solank jy 
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dit net nie óórwarm drink nie want dit mag weer keelkanker 
veroorsaak. Dit is dus ‘n goeie ding om koue melk daarin te 
drink. Statistiekgebaseerde studies het nou onlangs bewys dat 
mense wat baie koffie drink oor die algemeen minder mediese 
probleme ondervind as diegene wat min of geen koffie inkry 
nie. Dit maak ook nie saak watter tipe koffie dit is nie. Selfs 
kitskoffie is goed vir jou met of sonder kafeïen. Daar is iets in 
die koffieboon wat baie gesond is. Wat dit is, weet ons nog 
nie.” 

Chloe rek haar oë vir hom. “O, ek het vir ‘n oomblik vergeet 
my buurman is ‘n slim mediese dokter.”  

Sy swaai weg en kry die ketel gereed op die gasstoof terwyl 
sy in ‘n baie sarkastiese stemtoon verder praat: “Ek wonder 
net, Dokter, is daardie pastei wat jy vir aandete sommer in die 
ry geëet het, ook goed vir jou? Is dit nie vol slegte, bederfde 
vette wat nou jou are besoedel nie? Ek vra maar net; want ek is 
nou nie so ver geleerd soos jy nie.” 

Hy antwoord nie, maar sy skrik toe hy haar verras en sy 
seksie, blou kykers hier reg by haar glimlag. “Ek het vergeet 
my pragtige, vlymskerp buurvrou vat geen twak nie en haar 
lyfie is so aanloklik wanneer dit so saampraat.” 

Daar is begeerte in die manier wat hy haar van so naby 
bewonder en hy lyk onverklaarbaar aanloklik. Verdomp, die 
man is onweerstaanbaar aantreklik wanneer hy so vir haar kyk! 

Chloe antwoord met ’n begeerlike blik van haar eie maar 
verskuil dit skelmpies agter saaklike logika: “Dokter Isaac 
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wat uit haar motor gesteel is om weer medisyne in die hande te 
kry wat sy toe moes gaan toesluit om dit te beveilig. 

Terwyl sy so bekommerd deur die venster kyk, merk sy skielik 
dat mense besig is om in die meenthuis langs hare in te trek. Sy 
sien ’n donker, jong man en ’n seuntjie van ongeveer Lientjie 
se ouderdom wat by die huis in- en uitbeweeg, terwyl werkers 
van die vervoerkontrakteur meubels indra. Waar sou die ma 
wees? Na ’n ruk besluit sy om die rol van die goeie buurvrou te 
speel. Sy maak ’n skinkbord gereed met tee, koeldrank en 
koekies. Dan roep sy na Lientjie: “Lientjie, kom my pop, ons 
gaan gee vir die nuwe mense hier langsaan iets om te drink.” 

Lientjie lyk nie lus om saam te kom nie: “Ek wil met Danie 
speel.” 

“Jy kan netnou weer met Danie speel, my skat. Kom ons gaan 
groet eers die mense.” 

Miskien sal dit Lientjie goed doen as sy ’n vlees-en-bloed-
maatjie in die nuwe seuntjie kan hê. 

Met die skinkbord in haar hande, gaan staan sy in die oop deur 
van die buurmeenthuis. Sy wil net vir Lientjie vra om te klop 
toe die jong man uit een van die slaapkamers kom en haar sien. 
Sy oë verhelder as hy die skinkbord met eet- en drinkgoed sien. 

“Haai, hallo. Is jy een van ons bure? Dis nou vriendelik. Danie 
en ek kan nogal doen met iets om te eet en te drink. Dit gaan so 
dol.” 
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verlang, die mas moet opkom. Willie betaal wel onderhoud, 
maar het met die minimum weggekom en hy maak feitlik nooit 
gebruik van sy reg om sy dogtertjie te sien nie. Geen wonder 
die kind wend haar nou na ’n spookmaatjie nie. 

Sy het Lientjie al by ’n sielkundige gehad, maar dié het die 
hele probleem afgemaak as ’n verskynsel wat dikwels by 
kleuters voorkom en wat waarskynlik vererger word deur die 
kind se verlange na haar pa. Linda weet egter dat dit nie die 
volle waarheid is nie. 

Wat haar die meeste bekommer, is die kos wat so verdwyn. Sy 
het eers toegegee aan Lientjie se versoek vir kos vir Danie en 
sy ma en haar nou en dan ’n toebroodjie gegee, waarmee sy 
dan na buite gehaas het. Sy kon nie vasstel of Lientjie self die 
broodjies geëet het nie, maar hulle het in elk geval nie op die 
werf of in die asblik beland nie. Later het sy begin weier om 
nog kos te gee en toe begin kos uit haar kaste verdwyn: 
koekies, beskuit, biltong en droë wors. Sy het Lientjie probeer 
konfronteer, maar al wat sy reggekry het, was om ’n afstand 
tussen haar en haar kind te skep. Boonop het die hoof van die 
preprimêre skool wat Lientjie bywoon, haar nou ook 
meegedeel dat Lientjie kos by haar maatjies bedel vir “Danie 
en sy ma”. 

Die heel ergste was egter toe Lientjie siek geword het aan 
mangelontsteking en die antibiotika wat die dokter voorgeskryf 
het, ook verdwyn het. Sy kon niks uit Lientjie kry nie en was 
verplig om vir die apteker ’n storie te gaan vertel van ’n pakkie 
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Horn, ek stel voor jy kom elke aand oor sodat ek jou gesond en 
sterk kan hou vir die belangrike werk wat jy doen. Ek sal met 
graagte vir jou aandete voorberei aangesien jy jouself so lelik 
afskeep. Wat sê jy? Dis die minste wat ek kan doen terwyl jy 
vir my suster sorg.” 

Isaac kyk vir haar lippe terwyl sy praat en sy sien hoe die 
begeerte in hom brand. Dit lyk asof hy haar enige oomblik 
gaan gryp, teen hom gaan vasdruk en hartstogtelik gaan soen 
en sy weet nie of sy hom sal wegstoot nie want sy voel self ‘n 
bietjie duiselig van die begeerte om in sy omhelsing weg te 
smelt. 

Isaac kyk met bewondering diep in haar oë: “Het ek reg 
gehoor? Vra jy my om elke aand hier aandete te kom nuttig?” 

“Jy het reg gehoor. Ek sal baie graag elke aand vir jou 
aandete wil voorberei, Isaac.” 

“Nou goed, maar net as ek jou partykeer ‘n breek mag gee en 
bederf wanneer ons die geleentheid gegun word en by ‘n goeie 
restaurant gaan eet, Chloe. Jy moet ook vir my ‘n 
kruidenierswarelysie gee van wat jy benodig om die etes voor 
te berei. Ek kan nie dat jy vir alles betaal nie.” 

“Ons het ‘n ooreenkoms, goed. Maar vergeet die 
kruideniersware twak. Jy is hopeloos te besig, ek sal sorg 
daarvoor.” 

Hy probeer protesteer: “Maar …” 
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Chloe maak hom stil met haar wysvinger oor sy lippe. “Stil 
nou soos ‘n soet seuntjie. Jy kyk net mooi na my suster in die 
hospitaal, Dokter, dit is die minste wat ek vir jou kan doen. 
Ons plaas doen goed ek is nie arm nie en sal nie eers die 
kruideniersware voel nie, okei. Gaan sit nou aan die tafel sodat 
ek kan opskep. Die water kook en die aandete is ook gereed.” 

“Nou goed, ek sien jy laat nie met jou mors nie.” Hy gaan sit 
gehoorsaam. 

“Wie slaap in die gastekamer, Chloe, jy het my nie vertel 
nie?” 

Chloe glimlag. “My lyfwag vir die nag …” 

Isaac frons verras. “Lyfwag…?” 

 

Vervolg volgende week in uitgawe 21 
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Linda grillerige afmetings aanneem. Lientjie praat heeldag en 
aldag van klein Danie en sy ma wat so swaarkry en honger ly 
hier in die kamp en dan vra sy vir Linda kos vir Danie en sy 
ma.  

En dis net mooi hier waar die grillerigheid begin, want Linda 
het ’n vermoede dat hierdie redelik nuwe meenthuiskompleks 
opgerig is op min of meer dieselfde plek waar die 
konsentrasiekamp vir boerevroue en -kinders in die Anglo-
Boereoorlog geleë was. Die ou Dam van Trane waar die vroue 
klere gewas het, is net aan die ander kant van Nelson 
Mandelarylaan, waar dit eintlik die Kimberley-pad word. 

Linda het al probeer om die presiese ligging van die kamp te 
Google, maar sonder veel sukses. Dis net duidelik dat dit wel 
hier teen die koppies aan die westekant van Bloemfontein 
geleë was. Boonop het Linda al self ’n paar grillerige 
gewaarwordinge gehad wanneer dit in die nag vir haar klink 
asof sy vroue hoor huil of kinders hoor hoes. Spook dit hier en 
speel klein Lientjie met ’n konsentrasiekampspook? 

Sy het regtig nie nog meer trauma in haar lewe nodig nie! Sy 
was so lief vir Willie. Hy was alles waarvan sy altyd as jong 
meisie van gedroom het, maar hy het geblyk ’n verraaier te 
wees. Lientjie was maar twee jaar oud toe hy haar koel en kalm 
meegedeel het dat hy haar nie meer lief het nie en ’n 
egskeiding wil hê. Sy het agterna uitgevind dat sy nuwe liefde 
die enigste erfgenaam van ’n skatryk man is en sy dink dit het 
nogal ’n rol gespeel. In elk geval is die resultaat dat sy nou as 
enkelouer van ’n vierjarige dogtertjie wat bitterlik na haar pa 
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Gister, vandag en môre 

 

 

Kortverhaal deur Anna van der Walt: “Baie kleuters het 
denkbeeldige vriende, maar Lientjie se vriend begin regtig vir 
Linda grillerige afmetings aanneem.” 

 

Linda kyk deur die kombuisvenster van haar meenthuis. Die 
erfie is klein en onder ’n afdakkie is ’n speelplek ingeruim vir 
klein Lientjie. Die vierjarige meisietjie met die donker vlegsels 
sit en speel in die sandbak. Dit kon ’n mooi toneeltjie gewees 
het, maar dit is vir Linda duidelik dat Lientjie al weer in ’n 
druk gesprek verkeer met ’n onsigbare maatjie. 

Dit op sigself is seker nie snaaks nie. Baie kleuters het 
denkbeeldige vriende, maar Lientjie se vriend begin regtig vir 
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Die Skrif van Onheil 

Wanneer Onheil Liefde bring 

 

19 - Die Onheil se saad ontkiem 

 

Billy en Kadin kyk verdwaas na mekaar. Terwyl hulle nog 
hande vashou, het alles rondom hulle verdwyn en nou hang 
hulle hier saam in die duisternis. Dis asof ‘n helder lig uit 
elkeen straal daar waar hulle in die niks hang. Skielik hoor 
hulle die towenaar se growwe stem, maar dit weergalm soos 
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donderweer snaaks in ‘n diep donker grot. Sy gesig verskyn 
voor hulle terwyl sy woorde in ‘n aardige eggo weergalm: “Ek 
het jou gewaarsku dat jy my nie moet dwarsboom nie en nou 
het jy my die reg gegee. Ek is nou altyd saam met julle. Dit is 
so beplan. Ons gaan mekaar nog baie nodig kry in die deurvoer 
van ons pligte in diens van lig en duisternis. Mettertyd sal julle 
my woorde verstaan, maar ons gaan eers terug in tyd na die 
persone  wat die skrif vir julle verklaar het.” 

Meteens staan hulle weer voor Vyasa en Michael se plek en 
Michael kom uit net soos voorheen. Hulle herleef elke oomblik 
asof ‘n driedimensionele DVD-speler die tyd teruggedraai het. 
Alles is onnatuurlik duidelik en hulle sien en hoor alles in die 
fynste besonderhede. Hulle is weer saam met Michael agter in 
sy houthuisie en dan gaan hulle saam vir Vyasa besoek en net 
toe hulle tot siens sê, skrik hulle saam wakker uit hulle 
beswyming.” 

Verskrik sien hulle die towenaar het verdwyn hier voor hulle. 
Die middeljarige, blanke man wat die eerste vroeg vanoggend 
hier ingekom het, kyk geïnteresseerd na Kadin terwyl hy 
haastig verbykom op pad uit. 

Hulle hou nog steeds mekaar se hande vas onder die tafel toe 
Kadin dringend na Billy kyk. 

“Wat het nou net gebeur?” 

Billy kyk verdwaas na haar. “Hy het ons verneuk en betower; 
dit is wat gebeur het. Ek wil dit nie glo nie, maar hy is regtig ‘n 
magtige towenaar. Was dit die werklikheid? Het jy ook al die 
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Met ŉ vetkers in elk se hand loop hy en Luzaan deur die 
doolhof tot by die groot saal.  Teen dié tyd ken hulle beide die 
doolhof se gange uit hulle koppe en saam met die kryt teen die 
mure en die vloer om hul pad aan te dui, bereik hulle vinnig die 
leë saal.  Dit is onheilspellend stil, donker en benoud hier 
onder in die saal en Luzaan kan haar eie hart voel klop in haar 
bors en ore. 

“Wat daarvan as ons die vier klippe, noord, oos, suid en wes 
probeer uittrek of dieper indruk?” 

Professor Dubois wat ŉ klein houtleertjie saamgebring het, 
klim daarop en druk aan die boonste klip of noordelike klip.  
Dit beweeg nie ŉ millimeter nie, dan druk hy aan die klip aan 
sy regterkant of die oostelike klip.  Wonder bo wonder beweeg 
dit so 3cm dieper in die muur in.  Professor Dubois se hande 
bewe liggies van skielike opgewondenheid en Luzaan voel die 
opwinding in haar liggaam opbou. 

“Vader, ek dink ons is op die regte spoor!  Probeer nou ook die 
ander twee klippe.” 

Professor Dubois druk aan die onderste klip of suidelike klip, 
maar dit beweeg ook nie.  Toe hy die westelike klip druk aan 
sy linkerkant, beweeg dit ook dadelik 3 cm dieper in die muur 
in.  Hy besluit toe om weer die suidelike klip in te druk en dit 
beweeg die keer ook dieper die muur in. 

 

Deel 3 volgende week 
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“Ek hoop vader is reg.  Met dit in gedagte, die volgende.  Die 
regering het ons belowe dat hulle so gou moontlik vir ons ’n 
patrollie sal stuur van die naaste Franse fort af om ons te kom 
beveilig teen moontlike aanvalle van Arabiese stamme.  Nie al 
die stamme is vredeliewend nie en mens weet net nooit nie.  
Wanneer kom hulle?  Ek sal veel meer gerus wees as hulle eers 
hier opgedaag het.” 

“Die Opperbevel in Frankryk se weermag het my belowe hulle 
stuur so gou hulle kan ŉ patrollie vir ons.  Op die langste sal 
ons vyf dae moet wag, want baie van die Vreemdelegioen se 
soldate is op die oomblik met verlof.  Vandag is reeds die 
vyfde dag behoort hulle behoort vanaand of moreoggend hier 
op te daag.” 

“Dit is inderdaad goeie nuus, vader.  Kom ons gaan kyk nou of 
ons die geheime deur voor donker kan oopkry.”  

Luzaan drafstap al klaar in die rigting van die tempel, sonder 
om nog te wag vir haar pa se antwoord.  Haar goue hare swaai 
heen en weer agter haar rug en die amper ondergaande son se 
strale laat haar hare nou soos regte goud lyk. 

Professor Dubois kan die opgewondenheid en vooruitsig in sy 
dogter sterk aanvoel en dit gee hom ook sommer weer nuwe 
energie.  Hy het die hele tyd sedert hy hier aangekom het, ’n 
gevoel hier binne in hom wat hy net nie kan onderdruk nie.  Dit 
is vir hom asof hy reeds die gewaarwording het dat hulle twee 
binnekort iets geweldig groots gaan ontdek, maar hy het net 
nog geen idee wat dit kan wees nie. 
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snaakse goed gehoor wat hy gesê het? Was ons nou net terug in 
die tyd by Vyasa en Michael?” 

Kadin antwoord verslae: “Ons was; ek het dieselfde ervaar. 
Ons was saam daar, nie waar nie?” 

“Alles was so helder.” 

“Kom, ons moet jou by my huis gaan versorg. Ek kan sien jy 
het baie pyn. My ma sal teen hierdie tyd terug wees by die huis 
en sy het opleiding in versorging en sal my help.” 

Hulle stap uit en Kadin sien Billy dra nie sy skoolsak oor sy 
skouer nie, maar in sy hand terwyl hy homself penorent 
probeer hou en sy wonder bekommerd hoe sy rug lyk. Die 
manier waarop hy met moeite beweeg, bekommer haar. Daar is 
geen spoor van die towenaar toe hulle by die biblioteek in die 
daglig uitloop nie en Kadin is so dankbaar Billy is weer saam 
met haar. Die middeljarige man wat haar netnou so aangekyk 
het toe hulle wakker geskrik het, staan nou daar doodstil voor 
koningin Victoria en staar eienaardig verlore in ‘n dwaalwêreld 
van sy eie in hulle rigting toe hulle by die biblioteekgebou 
uitkom.  

Kadin kyk haastig rond maar sien geen spoor van Vipracitti of 
sy trawante nie en sy trek Billy aan sy arm. “Kom, ek sien geen 
spoor van daardie duiwels nie. Ek moet jou so gou moontlik by 
my huis kry en ons moet nou teen die steil Westernstraat 
oploop. Dis ons laaste struikelblok tot ons veilig tuis is. Ek 
hoop jy gaan sterk genoeg wees.” 
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 *** 

Rene is besig om vuil klere in die wasmasjien te prop toe die 
voordeurklokkie dringend aaneen lui. Sy los haastig die 
wasgoed net so en hardloop gou soentoe voordat die klokkie 
Jack wakker lui want hy is vas aan die slaap agter in hul 
slaapkamer. Hy het baie moeg van sy twaalf ure nagskof soos 
gewoonlik dadelik gaan slaap met die gordyne toegetrek sodat 
die vertrek donker genoeg is. 

Rene maak die deur haastig oop en kyk vas in die verskrikte 
Kadin.  

“Kadin hoekom lui jy die klokkie aaneen? Netnou maak jy 
jou pa wakker!” Dan sien sy eers iets lyk nie reg nie. 

 “Kadin, dit is mos Billy hier saam met jou? Waarom is julle 
nie by die skool nie? Wat is verkeerd met jou, Billy? Jy lyk of 
jy verskriklik pyn het! Hoekom huil jy, Kadin? Wat gaan aan, 
my kind?” 

Kadin gryp Rene en omhels haar en begin histeries huil 
terwyl sy snikkend die woorde uitsukkel. “Hulle het hom baie 
seergemaak, Mamma, maar hy het geweier om hulle te vertel 
dat ek die boekie het omdat hy my wou beskerm! Ons moet 
hom help. Hulle het hom gemartel. Sy rug en gewrigte lyk 
vreeslik!” 

“Waarvan praat jy Kadin, watter boekie? Jy is gisteraand laat 
hier weg ook oor ‘n boekie en jy verwar my nou heeltemal. 
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Sahara en dit was sekerlik heelwat kleiner en dus moontlik, 
wie weet?” 

Luzaan se skerp verstand het klaar sy woorde in haar brein 
ontleed en dan vra sy. 

“Dink Vader nie die vier hoof windrigtings verwys dalk na die 
klippe in die groot saal nie?  Miskien moet ons iets doen met 
net vier van die klippe?” 

Professor Dubois se liggaam kry ŉ ligte ruk en hy kyk dan 
skielik skerp na sy dogter. 

“Ek dink jy het dalk die oplossing van ons raaisel van hoe om 
die deur oop te maak!  Kom ons gaan dadelik en kyk of ons 
iets kan regkry voor sononder.” 

“My kind, voor ons gaan, wil ek net die volgende vinnig vir 
jou wys en noem.  Sien jy hierdie stuk leer op die tafel?  Ek het 
op die stuk leer alles tot in die fynste besonderhede opgeteken 
van wat ons tot nou toe ontdek het in die tempel.  Van die 
eerste geheime ingang, tot by die doolhof se regte pad om by 
die volgende leë saal uit te kom.  Ek het net nog nie ons 
vermoede oor die windrigtings en die klippe hier opgeteken 
nie.  Sou ons dalk nou iets belangriks ontdek in die tempel, 
beteken dit skielik hierdie stuk leer word van die allergrootste 
belang om dit te alle tye veilig te bewaar.  Ek los dit eers hier 
op die tafel.  Dit mag net nooit in die verkeerde hande beland 
nie.  Die kanse dat hier nou iemand gaan opdaag, is feitlik nul 
en wie sê, dalk kry ons ook niks in die tempel nie!” 
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Binnekort is sy klaar gestudeer en dan mag sy dalk meer 
aandag aan een man gee en ook haar eie plekkie kry om in te 
bly.  Terwyl sy dus nog by hom bly, geniet hy haar geselskap 
en is dit lekker vir hom om al sy kennis met haar te deel om 
haar sodoende die beste opleiding te gee wat sy moontlik kan 
kry. 

 “Wat is vader nou so ingedagte?” Sy druk haar pa so liggies 
met haar arm wat nog om sy lyf is en lag saggies.  Hy sien haar 
perfekte, wit tande en glimlag terug. 

“Jammer, my kind, ek dink sommer maar net aan die inligting 
wat ek nou so pas ontleed het,” jok hy vir haar.  Hy wil nie hê 
sy moet agterkom dat hy weet dat hulle tyd saam nou vinnig 
minder word nie want binnekort gaan sy haar eie lewe lei 
sonder hom. 

“En wat is nogal die nuwe inligting wat vader ontdek het?” 

“Ek sien die los klippe en tablette wat ons in die tempel gevind 
het, asook dit wat op verskeie plekke teen die mure geskryf 
staan, praat baie van twee spesifieke dinge.” 

“En dit is?” vra sy en nou is haar nuuskierigheid erg geprikkel 
en haar mooi, blou oë is angstig gerig op haar pa. 

“Daar word baie na die vier hoof windrigtings verwys asook 
van ’n skat wat een of ander god belowe het vir die stam wat 
dit kan regkry om die Sahara te kan verander met natuurlike 
plantegroei.  Natuurlik vandag ’n onbegonne taak, maar baie 
jare gelede het dit natuurlik heeltemal anders gelyk in die 
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Wie het vir Billy seergemaak en wanneer? Waar kom julle nou 
vandaan? Was hy in ‘n bakleiery by die skool, of wat?”  

Dan besluit sy die beste is om vir eers self te sien waarvan 
Kadin praat.  

“Kom binne en wys my waar jy seergekry het, Billy …” 

“Sy gewrigte en sy rug, Ma. Dit lyk vreeslik. Hulle het hom 
met iets verskrikliks geslaan oor sy rug!” 

Rene raak yskoud. “Goeie genugtig, laat ek dadelik sien. 
Kom. laat ek jou help om eers jou skoolbaadjie uit te trek. Ek 
sien jy sukkel.” 

Rene help hom versigtig en hulle kry sy baadjie liggies van 
hom afgelig maar dan trek sy geskok haar asem in. Sy wit 
skoolhemp se rugkant is orals vol droë en nat bloedvlekke. Sy 
voel skoon bang om sy rug te sien. 

“Kom, ons moet dadelik hierdie hemp uittrek. Dit lyk 
ernstig.” 

Sy knoop sy moue en hemp voor oop en help die hemp 
versigtig aflig maar dit kleef hier en daar aan sy rug vas waar 
droë kolle bloed rowe gevorm het. “Help my, Kadin, ons moet 
dit stadig en versigtig lostrek.” 

Billy se gesig is verwronge van pyn soos hulle die plekkies 
van sy rug lostrek waar droë bloed dit vashou en dan trek albei 
vroumense hul asems geskok in.  
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“Dis verskriklik, Kadin, wie het hom so gemartel? Hulle 
moes hom met iets walgliks aanmekaar oor dieselfde wonde 
geslaan het. Dit moes verskriklike lyding veroorsaak het! 
Wanneer en waar het dit gebeur en waarom?” 

“Hulle het hom gister ontvoer en gemartel in ‘n verlate 
pakhuis iewers. Kyk hoe het die toue in sy gewrigte ingevreet, 
Ma! Hy het hulle niks vertel nie omdat hy my en sy ma ten alle 
koste wou beskerm! Dis verskriklik, Ma!  Hy moes vreeslik 
gely het reg deur die nag!” 

Rene skrik toe sy die snymerke in sy gewrigte sien en trek 
Billy haastig aan sy arm saam badkamer toe.  

“Kom Billy, ek moet jou dadelik in die bad kry. Dit gaan die 
beste wees. Ek gaan die bad propvol louwarm water tap en ‘n 
hele bottel Savlon ontsmettingsmiddel ingooi. Jy moet uittrek 
en al jou klere uitgooi en dan in die water dryf op jou rug 
terwyl ek intussen jou klere was en vir jou iets maak om te eet 
en te drink sodat jy energie in jou lyf kan kry. Ons het ‘n paar 
van daardie sterk, blou pynpille wat jy moet drink sodra jy kos 
in jou maag het. Kom!” 

“Hulle het hom gif ingegee, Ma, en toe moes hy teengif drink 
en alles betyds uitbraak. Die goed proe nog sleg in sy mond! 
Ons is haastig want hy is baie honger en dors en swak.” 

“Wat? Genade! Wie de joos is die mense? Dis ongelooflik, 
Kadin. Billy, ons het ‘n ekstra tandeborsel vir wanneer ons 
gaste kry.”  
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Professor Dubois is baie bly dat sy saamgekom het, want nie 
net is ŉ ideale geleentheid vir haar om haar eerste tempel te 
kom ondersoek nie, maar dit kan dalk ook die muisneste uit 
haar kop kry.  Haar ma was ’n mooi en statige vrou en jy kon 
haar altyd deur ’n ring trek.  Sy was ’n geliefde vrou wat feitlik 
net so bekend was as haar man wat gereeld op die voorblaaie 
van tydskrifte en koerante verskyn het met een of ander groot 
ontdekking wat hy gemaak het.  Haar gene is feitlik net so 
oorgedra aan haar dogter, want soos Luzaan hier langs hom 
staan, is sy die toonbeeld van skoonheid.  Sy het ŉ losserige 
langbroek en T-hemp aan wat styf om haar mooigevormde 
borste span.  Haar golwende, goue hare hang los onder die 
strooihoed wat sy op het, uit en hang dan ŉ entjie teen haar 
skouers af.  Sy is lank en skraal, het ’n smal gesig met ’n breë 
mond, volronde lippe, ‘n reguit, fyn neus en die mooiste, groot, 
blou oë waaraan jy kan dink.  Dit is genoeg om in enige man 
wat haar selfs net vir ’n splitsekonde raaksien, ‘n beeldskone 
prentjie te verewig.  Saam met haar skoonheid is sy ook nog 
geseën met ’n skerp verstand wat dinge vinnig snap en 
memoriseer.  Bloot vir die pret het sy haarself in die aande ook 
al self geleer om buiten Frans, ook Duits en Italiaans te praat, 
lees en skryf.  Gelukkig is sy nog heeltemal rustig oor al die 
aandag van mans en het sy haar nog nie toegespits op net een 
man se aandag nie.  Geen wonder dus dat die mans sy drumpel 
deurtrap om haar in die aande te kom uitneem vir ete en ’n 
fliek nie.  Dit is soms lastig vir hom as hy sien hoe die mans 
soos motte om ’n kers om haar draai, maar sy is reeds ’n 
volwasse vrou en hy los haar dat sy haar eie ding doen.  



 24 

GEHEIME SKAT IN DIE SAHARA WOESTYN 

Deel 2 

 

Deur Pieter Haasbroek 
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Rene maak die badkamerkassie teen die muur oop en gee die 
tandeborsel aan.  

“Billy daar is die tandepasta. Borsel gou jou tande en spoel 
jou mond ordentlik uit. Pasop, jy moet liggies borsel. Ons wil 
nie dat daar gif deur jou tandvleis in jou bloed beland nie. 
Kadin bring solank ‘n glas van daardie suiwer lemoensap wat 
ons in die yskas het. Gooi eers ‘n teelepel tafelsout onder in die 
glas, en maak gou.” 

 Billy borsel gehoorsaam en spoel dankbaar sy mond uit 
terwyl Rene die bad gereed kry met louwarm Savlon- water.  

“Hier is ‘n handdoek. Trek nou uit en gooi al jou klere uit 
wanneer ek die deur toetrek. Ek sal dit optel en was. Wanneer 
die brunch gereed is, gaan ek jou roep dan eet ons saam by die 
tafel in ons kombuis. Draai hierdie handdoek om jou, dan kom 
jy kombuis toe. Is jou boude darem okei, of het hulle jou ook 
daar bygekom?” 

“Nee gelukkig het hulle net my rug getakel, Tannie.” 

“Goed, so sien jy hierdie handvatsels. Jy kan dit gebruik dan 
sak jy stadig en dryf in die water op jou rug sodat die Savlon 
orals deeglik kan ontsmet terwyl ons besig is in die kombuis, 
okei? Sorg dat jy jou gewrigte ook onder die water hou.” 

“Reg so, Tannie, jammer vir die moeilikheid.” 

Rene glimlag met deernis terwyl sy saggies en versigtig aan 
sy skouer vat. “Reg, die bad is gereed. Ek gaan nou die deur 
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toetrek en dan gooi jy jou klere uit en ek gee jou die lemoensap 
aan voor jy in die bad klim sodra Kadin dit bring, okei?” 

Billy glimlag verleë. “Goed so, Tannie, nogtans jammer vir 
die nonsens  …” 

“Waar is jou ma, Billy? Ek moet haar bel sodat sy weet wat 
aangaan.” 

“Sy is op die oomblik in Engeland vir haar werk en kom eers 
volgende week terug. Ek wil haar nie onnodig ontstel nie.” 

“En jou pa, kan ek hom bel?” 

“Hy is oorlede toe ek 14 jaar oud was, Tannie.” 

Kadin verskyn met die glas lemoensap en gee dit vir Billy aan 
wat dit gretig neem en net daar voor hulle met een teug afsluk. 
Hy gee die leë glas terug. 

“Sjoe, dankie, ek was behoorlik uitgedroog en dood van die 
dors en my mond proe ook nou beter. Nogmaals dankie, 
Tannie.” 

Rene glimlag tevrede. “Ons gaan jou regdokter. Moet jou nie 
bekommer nie. Ek trek nou die deur toe dan gee jy die res van 
jou klere aan. Ek gaan eers al jou klere deeglik slegs met koue 
water goed uitspoel. As ‘n mens bloed betyds met koue water 
deeglik uitspoel, los dit dikwels nie permanente vlekke agter 
nie. Daarna was ‘n mens dit eers in die wasmasjien en ek dink 
ek sal jou klere heel waarskynlik nog so red.” 
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probeer gewoon hoflik wees. Die tiener wil nie “jy/jou” 
gebruik nie, want dit voel vir hom/haar te gemeensaam en dalk 
onhoflik. “Ekskuus, sal jy asseblief jou waentjie skuif ...” 

En wat doen ons dan? Ons vervang die “u” (persoonlike 
voornaamwoord) met ’n herhaling van die aanspreekvorm 
(vokatief). 

“Pappie, sal pappie asseblief pappie se kar skuif sodat ons 
pappie se kar kan was.” (Oulike kinders!) 

“Professor, sal professor asseblief die stelling herhaal.” 

“Dominee, ek wil graag by dominee hoor of ...” 

Nou raak skrywers verward oor die gebruik van hoofletters by 
aanspreekvorme al dan nie. En dis eintlik maklik. As jy die 
aanspreekvorm kan vervang met “u” dan is dit ’n kleinletter. 
As dit sy naam is op daardie stadium, is dit ’n hoofletter. 

“Mag ek u vra, Meneer, hoeveel kos die selfoon?” (direkte 
aanspreekvorm: hoofletter). 

“Ek wonder, Meneer, of meneer vir my kan sê hoeveel vra 
meneer vir die selfoon? (vervanging van u, herhaling van 
aanspreekvorm: kleinletter.)  

“Ek hoop nie, Liewe Leser, ek het u te veel verveel nie!” 

 

 



 22 

’n klomp inligting oor wat hy oordeel die verhouding tussen 
hulle is. 

En dit is presies so elke keer as ons iemand aanspreek. Ons gee 
te kenne hoe bekend en gelyk in status ons is en hoe 
formeel/informeel die situasie. Hy/sy kan dit aanvaar of 
verwerp. Sê nou die hoof antwoord: “Mnr. Du Toit, ek sal dit 
waardeer as u my aanspreek as Meneer” dan sê die hoof hy 
dink heel anders oor hulle verhouding of soos in ons eerste 
voorbeeld dat die dame afstand en respek en formele 
aanspreekvorme vereis. 

By minder bekendes kan dit soms lastig raak. Meneer is 
gewoonlik nie ’n probleem nie, maar nou word daar onderskeid 
getref tussen getroude en ongetroude dames: Mevrou/Juffou. 
En ek dink baie het al die fout, soos ek, gemaak om vir ’n 
juffrou mevrou te sê en andersom. En dan kom ons by die 
lastige “u”. Weer eens, in formele situasies gebruik ons die “u” 
maklik. Die apteker: “Meneer, moet ek die pille vir u stuur of 
kom haal u dit?” Antwoord: “Baie dankie, u hoef dit nie te 
stuur nie; ek is nou daar.” 

Maar die “u” is lastig wanneer die situasie informeler raak. 
Dan vat ons Afrikaanssprekendes, wat gewoonlik baie hoflik 
is, maar moeilik aan die ding. Kyk nou na ons eerste 
voorbeeld: 

“Ekskuus Mevrou, sal u asseblief u waentjie skuif ...” Dit gee 
’n heel ander denke oor die situasie en die verhouding te 
kenne. En die u klink tog so formeel vir ’n tiener. Die tiener 
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Rene trek die deur toe en nie lank daarna nie gee Billy die res 
van sy klere om die deur aan.  

“Kom Kadin, jy gaan my help. Ons gaan sommer vir ons al 
drie ‘n lekker brunch maak terwyl jy my alles vertel …” 

 

Vervolg volgende week in uitgawe 21 
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Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 

Prof. Jarries se weeklikse rubriek  

 

 

 

Ek is nie jou tannie nie 

 

Sê die tiener vir die tannie in die supermark: “Ekskuus Tannie, 
sal tannie asseblief tannie se waentjie skuif sodat ons kan 
verbykom?” 

Dame (vererg): “Ek is nie jou tannie nie; ons is nie familie 
nie!” 
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Ons het hordes aanspreekvorme in Afrikaans, dit is nou die 
woorde waarmee ons die mense wat ons aanspreek, benoem. 
Ek gaan nie eers probeer om ’n volledige lys van 
aanspreekvorme te gee nie. Daar is die noemname: Jan, Sannie 
en duisende ander; daar is die titels: Professor, Dokter, 
Advokaat, Juffrou (in die skool) ens.; daar is die name vir 
familiebetrekkinge: Oom, Tannie, Neef, Niggie, Sus en Boet 
en hulle variante; en ons spreek ook ons huisdiere aan: Nero, 
Wagter, ens. en ook lewelose dinge soos ons karre: “Robyn 
(Landrover), jy moet nie vandag sukkel nie.” Ag, en moenie 
troetelnaampies vergeet nie: Liefie, Dingetjie, Skattie, Bokkie, 
My Lam, ens. ens. 

Die oomblik wanneer ons ons monde oopmaak en iemand 
aanspreek, openbaar ons veral twee dinge: wat ek dink my 
verhouding met dié mens is en wat ek dink hy/sy dink wat die 
verhouding tussen ons is. In erg formele situasies is dit redelik 
maklik want daar is taamlik vaste reëls, bv. in die hof, in die 
hoof se kantoor, by die bankbestuurder (as jy nie op jou knieë 
is nie): U Edele, mnr. Die Voorsitter, mnr. Die Visekanselier, 
ens. Dis egter in die meer informele situasies waar die 
verhoudings moeiliker raak. 

Gestel jy hoor ‘n onderwyser vir die hoof langs die rugbyveld 
sê: “Jan, die o/15’s speel goed vandag,” dan weet jy die 
onderwyser dink dis ’n informele situasie en dat hy Jan goed 
genoeg ken dat die statusverskil tussen hulle nie nou saak maak 
nie. Net deur die aanspreekvorm  “Jan” te gebruik gee hy dus 


