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Hoekom ek die boek geskryf het: 
 
VLENTER FLENTERGEDAGTES 
 
As ‘n hart wat lewe gee stukkend is, geskend deur die lewe se 
stories, waar gaan daardie stories lê? As ‘n “snapshot” daarvan 
moontlik was, wat sou daai foto’s sê? Elke dag is gevul met 
emosies, soveel mense, soveel seer. Soveel lewens insidente 
wat ons net nie kan beheer nie.  
 
‘n Moeder wat haar kind verloor, sal nooit weer ophou huil nie. 
‘n Dogter wat haar pa begrawe, sal hom bly soek tussen 
mense. ‘n Kind wat sy troeteldier moet groet, sal huil oor sy 
beste maatjie. Gemolesteerde kinders, wat sal nooit tot hulle 
reg sal kom nie. Gebroke huise, verlore drome, harte wat 
verlang, siektes, oorlog, die lys gaan aan en aan…..  …  
 
Die lewe sal altyd ‘n warboel van vflenter gedagtes bly. Tog het 
elke mens die mag om sy eie “collage” ”-prentjie uit die 
vlenters flenters bymekaar te kry.  
 
Die grootste geheim tot sukses in die lewe is KEUSES.  
 
Daar is soveel gebroke mense in die wêreld wat almal soek na 
oplossings vir hulle probleme, en genesing vir hulle pyn.  
 
My hele kinder- en jongmens lewe, asook later gedurende my 
eerste huwelik, was ek onderhewig aan verskeie vorme van 
mishandeling. Later, in my middel jare, trou ek met ‘n Narsis, 
net om net weer emosioneel mishandel te word. Die huwelik 
bring vir my baie hartseer en pyn en eindig in die skeihof na 
minder as ‘n jaar. Ek begin skilder, en sketse skryf, om 
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sodoende my pyn te verwerk. Dit werk so goed vir my dat ek 
besluit om dit in boek vorm te omskep.  
 
Hoekom jy die boek moet lees;: 
 
‘n Baie belangrike les wat ek deur die jare geleer het, is dat 
voor genesing werklik kan plaasvind, ‘n mens eers die gebroke 
deel van jouself moet omhels, en jou waarheid, pyn, en vrese 
in die oë moet staar. Dit kan baie pynlik wees en verg ‘n 
ongelooflike hoeveelheid moed, maar op die ou einde is dit die 
moeite werkwerd!  
 
Ons gaan dikwels vir terapie, praat met vriende, lees boeke en 
woon kursusse by, maar sonder werklike resultate. Die geheim 
is om al die bogenoemde hulp as gereedskap te sien, en ons 
self telkens as die werktuigkundige. Die enigste ware oplossing, 
is om die gereedskap op te neem, daardie werktuigkundige te 
word, en jouself te begin genees.  
 
 
 
 
 
 
INLEIDING 
 
Ten einde vir hierdie boek om te laat sin te maak vir die leser, 
sluit ek hierdie kort samevatting oor Narsistiese 
persoonlikheidsversteuring in.  
 
Volgens die‘n Griekse mite mitologie was daar ‘n Griekse Ggod 
met die naam van Narcissus Narsissus wat vreeslik behep met 
homself was. Nadat hy vir lank na sy weerkaatsing in ‘n poel 
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water gesit en staar het, het hy in die poel geval en verdrink. 
Vandaar die term Narsisis of Narsis.  
 
‘n Narsis is iemand wat ‘n baie sterk ego het, en wat glo die 
wêreld draai net om homself. . Hulle is net in staat tot self 
liefde en kan nie empatie ervaar nie. Hulle toon dit wel, maar 
slegs omdat dit aan geleer is;,  dis dus slegs toneelspel. Hulle is 
meesterlike manupileerders en domineerders.  
 
Narsisme is ‘n diagnoseerbare psigiatriese toestand wat bekend 
staan as Narsistiese Persoonlikheidsversteuring (NPV). Die 
toestand mag slegs deur ‘n geregistreerde sielkundige of 
psigiater gediagnoseer word.  
 
Narsisitiese persoonlikheidsversteuring is dikwels ‘n produkdie 
gevolg van ‘n disfunksionele gesinsomgewing, maar al die 
oorsake is nog nie bekend nie.  
 
Narsiste trek oor die algemeen hulle teenoorgesteldes aan, nl. 
empate en mede-afhanklikes.  
 
 
 
 
Persoonlikheids eienskappe van ‘n Empaatempaat: 
 
Empate is gewoonlik sagte, begrip-volle, ondersteunende, en 
hulpvaardige mense, wat letterlik ander se emosies kan aanvoel 
en beleef.  
 
Wat is mede-afhanklikheid?  
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Mede-afhanklikheid is ‘n toestand waar iemand ‘n ander 
persoon se behoeftes bokant sy of haar eie stel. Hulle weet nie 
waar om die lyn te trek tussen waar hulle self begin, en die 
ander persoon eindig nie. Om hierdie rede sukkel hulle om 
balans in hulle verhoudings te vindkry, en is hulle geneig om 
verantwoordelikheid vir hulle Narsis narsis se se aksies te 
neem. Hulle het ‘n behoefte vir erkenning van hulle 
Narsisnarsis.  
 
Verhoudings tussen Narsiste narsiste en Eempate 
 
Daar is ‘n magnetiese aantrekkingskrag tussen Narsiste narsiste 
en Empate empate wat in ‘n verhouding ingaanaangaan. Die 
wanbalans van gee van die Empaat empaat se kant af, en die 
neem, beheer, manipulasie, en mishandeling van die Narsis 
narsis se kant af, lei uiteindelik tot uitputting in by die 
Empaatempaat.  
 
Die Empaat empaat sal uit haar pad gaan om die Narsis narsis 
te probeer verander en die verhouding te red, maar dit sal tyd 
mors wees. Die Narsis se opgeblaaste ego maak dit onmoontlik 
vir hom om die situasie vanuit die Empaat empaat se oogpunt 
te kan sien. ‘n Narsis sal nooit spyt wees of berou ervaar vir sy 
dade nie, want sy ego verhoed dat hy ooit sal kan erken dat hy 
‘n probleem het of hulp nodig het.  
 
 
Trauma bande: 
 
Trauma bande word ontstaan byna altyd gevorm tussen ‘n 
Narsis narsis en sy Empaatempaat. ‘n Trauma band vorm asis 
die  gevolg van volgehoue mishandelings siklusse, wat wissel 
tussen straf en beloning. Dit vorm veroorsaak baie sterk 



 6

emotsionele bande, wat baie moeilik is om te verander. Dit is 
hoekom dit baie moeiliker is om ‘n verhouding met ‘n Narsis 
narsis te beëindig, en met GEEN KONTAK vol te hou. Trauma 
bande het dieselfde effek uitwerking op die Empaatempaat, as 
wat verdowingsmiddels op ‘n verslaafde het. Dis dus soos om 
verslaaf te wees aan die Narsisnarsis.  
 
Tekens dat jy trauma bande gevorm het met ‘n Narsisnarsis: 
 

 Jy voel jy kan nie van die verhouding af weg stap nie 
 Jy voel magteloos oor die toekoms 
 Jy het slaapslap- en eet probleme 
 Jy het selfmoord gedagtes 
 Jy skrik maklik of oor reageer op alledaagse situasies 
 Jy kyk elke 2 twee of 3 drie minute vir boodskappe van 

jou Narsisnarsis 
 Jy ervaar ‘n dringendheid om by die huis te kom 

wanneer jy uit gaan 
 Jy het geen behoefte om meer uit te gaan nie 
 Jy voel jy dra nie genoeg by tot die verhouding nie 
 Jy ontwikkel obsessiewe kompulsiewe versteuring 
 Jy het ‘n behoefte om jou Narsis narsis se probleme om 

op te los 
 Jy steek die mishandeling weg vir ander 
 Jy voel by tye of jy van jou kop af raak 
 Jy gee nie die Narsis narsis die voordeel van die twyfel 
 Jy staan nie meer op vir jouself nie 

 
 
 
Tekens dat jy Narsis narsismishandeling sindroom het: 
 

 Konstante gevoel van hartseer en hopeloosheid 
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 Gevoel van angs en vrees 
 Skielike gemoeds veranderings 
 Geiriteerdheid Geïrriteerdheid en geneigdheid tot woede 
 Oorweldigende skuld gevoelens, skaamte en self- 

blaamverwyt 
 Gedagtes van skok, ongeloof en ontkenning 
 Gevoel dat jy nie deel is van die buitewereld buitewêreld 

nie 
 Ontrekking van familie- en sosialekringe sirkels 
 Kan nie funksioneer nie, soms tot die punt waar jy jou 

werk, huis, of kinders verloor.  
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HOOFSTUK 1 
 

MY KINDER- EN JONGMENS JARE 

 
My pa was ‘n speurder in die Suid Suid-Afrikaanse polisie Polisie 
en ‘n alkoholis. Hy het gewoonlik nie alkohol gedurende die 
week alkohol gebruik nie, maar naweke wanneer hy wel 
gedrink het, kon hy nie ophou nie. Dan het hy my ma beskuldig 
van verhoudings met mans, terwyl hy die een was wat  agter 
die deur gestaan het. Sommige aande sou hy heelnag aanhou, 
terwyl sy aanhoudend geantwoord het dat dit nie waar was nie. 
Sy moes, anders het hy kwaad geword.  
 
Ons het net stjoepstil in ons bedjies lê en luister, grootoog, en 
kind-bang. Daar is soveel insidente waaroor ek liewer nie wil 
skryf nie, wat ek liewer wil vergeet. Maar hoe vergeet mens dit 
wat jou lewe van koers af gedwing het?  
 
By tye sou my pa besluit om op te hou drink. Ek het hom altyd 
met my hele hart geglo, want ek wou so graag hê hy moes 
permanent ophou en net normaal wees, soos ander pa’s. Dit 
was amper soos wanneer mens jou oë styf toeknyp, en jou 
droom net vir ‘n oomblik sien bewaarheid word, en wanneer jy 
dan jou oë weer oopmaak, kry jy ‘n reality reality-snotklap wat 
jou doer op jou alie laat land!  
 
Gedurende hierdie tye sou hy na ‘n inrigting toe gaan vir drank 
verslaafdes, en die wete dat hy vir hy ‘n tydperk lank nie aan 
alkohol sal raak nie, was ‘n wonderlike vooruitsig. Elke dag wat 
hy nugter huis toe gekom het, was ‘n bonus. Want oOns het al 
geweet, die dag sal kom dat hy weer sy eerste glasie sal lig en 
besope by die deur sal instap. Dit was net ‘n kwessie van tyd.  
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Later, in my hoërskool jare, het hy inderdaad vir ‘n hele paar 
jaar op gehou, wat absoluut wonderlik was. Gedurende hierdie 
tyd het hy studeer, ‘n polisie kaptein geword, en hoof van die 
speur afdeling. Hy het selfs vir ons ‘n lieflike huis gebou.  
 
Die skade was egter gedoen, en ten spyte van die feit dat hy 
nou sober nugter was, het hy my steeds emosioneel mishandel. 
Hy het gereeld vir my vertel dat ek vet is, wat in werklikheid nie 
waar was nie. Ek het in die geheim begin eet, kos weg gesteek, 
en in die middel van die nag geëet, want wanneer hy my sien 
eet het, het hy neerhalende opmerkings oor my voorkoms 
gemaak. Ek onthou hoe my ma een aand haar bord kos op die 
tafel stukkend gegooi het uit pure frustrasie oor sy 
aanmerkings.  
 
Op die ou einde end het ek wel ‘n gewigs probleem ontwikkel. 
Ek glo my pa se opmerkings, en seksuele molestering deur my 
oupa en oom, het baie daartoe by gedra. Tot vandag toe is 
daar ‘n konstante honger binne my, ‘n honger wat deur niks 
gestil kan word nie.  
 
Op skool het ek net een vriendin gehad, en wanneer sy nie 
daar was nie, het ek pouses in die toilette weg gekruip omdat 
ek nie alleen gesien wou word op die speelgronde speelterrein 
nie. My selfvertroue en selfbeeld was so te sê nul, en ek het 
gesukkel om sinvol met mense te kommunikeer omdat ek geglo 
het ek is dom, lelik en vet.  
 
In my graad 12- jaar is my ouers geskei nadat my pa weer 
begin drink het, en ‘n verhouding met ‘n getroude vrou aan 
geknoop het. My ma het hom vir ‘n egskeiding gedagvaar, en 
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uit getrek met my twee boeties. Ek het besluit om agter te bly 
en na hom om te sien.  
 
Dit was ‘n nagmerrie! Ek was sy huishoudster, die een wat sy 
hand moes vashou wanneer hy dronk verdriet gehad het, die 
een wat moes soebat en smeek wanneer hy iets belagliks in sy 
dronkenskap wou aanvang, en die een wat met hom moes 
sukkel wanneer hy gedreig het om selfmoord te pleeg.  
 
Ek het al hierdie dinge verdra omdat ek vir hom lief was. Hy 
was my pa. Ek glo ek het seker ook vir sy aanvaarding en 
erkenning gesoek in die proses, omdat ek dit nooit gekry het 
nie.  
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GELUKKIGER TYE - KUIERS OP 

ROOIKUIL 
 
Skoolvakansies was plaas-kuiers op Rooikuil was altyd vir my 
die lekkerste lekker. My oupa was ‘n interessante man wat vir 
ure lank lippe-hang stories oor die boere Boere-oorlog kon 
vertel.  
 
Wintersaande het ons om die warm koolstoof gekuier met ‘n 
beker van ouma Ouma se klipsop, boontjiesop met ‘n klippie in 
– net vir die kleinkinders, en warm vars gebakte boer brood 
met smelt-lekker plaasbotter daarop. Dan het oOupa vir ons 
vertel van die oorlog en die konsentrasie kampe, die boervrou 
met die swart kappie wat op die plaas spook, en die helder 
verdwyn lig wat jou snags volg as jy op die plaas rond loop.  
 
Grondboontjie oOes tye het ek en oupa Oupa gereeld 
grondboontjies op in die landerye gaan pluk, en dit op die 
koolstoof kom rooster. Dan het die geur van vars geroosterde 
grondboontjies jou van ver af al geroep om te kom saam eet!  
 
Die plaashuis was 100 jaar oud met ekstra dik mure, 
aangelapte kamers, en ‘n reuse stoep met blinkrooi sement- 
vloere. Snags was paraffien lampe en kerse ons voorland, en 
piepie potte onder die bed. Die nag was pik donker, en elke 
aand voor ek aan die slaap raak, het ek lê en luister na die 
geroep van jakkalse in die verte, die gekwaak van paddas by 
die dam, en die gekriek van krieke onder die venster lê en 
luister. Die maan was ekstra groot, die sterre ekstra helder, en 
die nag lug ekstra skoon deur my kamer venster. 
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Ouma was pure boervrou met ‘n grys-net bolla en lekker dik 
voor arms van hard werk en brood- en beskuit deeg knie. 
Niemand kon by haar kers vashou as dit by werk kom nie. Sy 
het melk gekarring en botter gemaak. Sy het hoenders kos 
gegee en eiers uit gehaal. Sy het skaap en vark geslag en 
kaiings gebraai om boerseep van die vet te maak. Wasgoed 
was is met ‘n slinger masjien deur rollers gevoer. Die stryk 
yster was is op die koolstoof in die kombuis warm gemaak om 
klere te stryk. Koekies bak, gemmerbier maak, kos maak, klere 
maak, lappies hekel….. … niks het vir haar hande verkeerd 
gestaan nie.  
 
Daar was nege kinders: - vyf seuns en , vier dogters, en 30 
kleinkinders op daardie stadium. Kers-naweke was dit soos ‘n 
familie saamtrek op die plaas. Oukersaand is daar kersliedjies 
gesing en oupa Oupa het ons met korsetina konsertina en trek 
klavier vermaak.  
 
Etenstye het die groot mense in die eetkamer geëet en ons 
kinders moes in die kombuis eet met ou Mirriam (die huishulp) 
wat met een verrimpelde tiet uit, en die ander tiet in, oor ons 
wag gehou het. As ‘n kind nie sy kos wou eet nie was Mirriam 
se tiet kamtig sy voorland, en menige male kon jy ‘n gillende 
kind om die huis sien hol met Mirriam en tiet agterna.  
 
Namiddag het die grootmense op lappies komberse onder 
koelte bome met yskoue glasse gemmerbier en vars gebakte 
koekies skindernuus op gevang. Dan het ons kinders 
wegkruipertjie gespeel of vrot eier of “ringe- rosie’s” en later 
mekaar met ‘n gegil en ‘n gekners van tande met 
wateraatlemoen skille bestook.  
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Ek onthou nog een aand tydens ‘n skool vakansie kuier op die 
plaas. Ek het in een van die agterste kamers geslaap. Ek word 
in die middel van die nag wakker van ‘n geskarrel, en sien 
hierdie ‘n kort, lelike klein mannetjie voor die spieëlkas staan, 
soekend na iets. Ek het doodstil bly lê, te bang om te roer of 
asem te haal, en moed bymekaar geskraap om vinnig op te 
spring en vir ouma Ouma en oupa Oupa se kamer te hol! Maar 
toe sien die gedroggie ek is wakker, en kom vir my terwyl hy 
sê: Madie….^  …^ Madie…..!“  …!“ Hoe ek in oumaOuma-hulle 
se kamer gekom het, weet ek nie. Ek weet net ek het gegil en 
toe was ek daar.  
 
‘n Baie deeglike soektog deur ouma Ouma het net mooi niks op 
gelewer nie, en ek het ook soos ‘n steeks donkie geweier om 
ooit weer daardie vakansie in daai kamer te slaap! Jare later 
nog het my oupa my geterg oor die Tokolossie tokolossie wat 
aan my been wou vat.  
 
Dit was goeie ou dae daai, met baie happy memories. ‘n 
Leeftyd is verby tussen nou en dantoe, en vandag is dinge 
soveel anders. Daarom sê ek dankie vir my plaas-kuier-
memories, en dat ek die voorreg kon hê om so ‘n spesiale 
ouma en oupa te kon ken.  
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HOOFSTUK 2 
 

MY EERSTE HUWELIK 

 
Ek is vir die eerste keer getroud op die ouderdom van 22 jaar, 
met ‘n engelsman Engelsman 10 jaar my seniorouer as ek, ‘n 
“blind date” gereël deur ‘n vriendin. Ek was sy  derde vrou, 
alhoewel hy my vertel het ek was sy tweede. Twee seuntjies is 
aanvanklik uit die huwelik gebore. 
 
Toe my pa oorlede is, het ek depressief geraak, probeer 
selfmoord pleeg, en is ek gevolglik in Vista, ‘n Geestelike 
Gesondheidsk Kliniek, op geneem. My man het geen simpatie 
met my verlies, my pa se dood, of my pyn gehad nie. Hy was 
koud, selfsugtig, en geensins ondersteunend nie. Baie jare later 
is sy ma oorlede, en hy het my om verskoning gevra. 
 
Hierna was daar nog ‘n paar besoeke aan Vista en Denmar, en 
nog ‘n paar selfmoord pogings. Ek het swanger geraak met my 
derde seuntjie kort nadat ek ontslaan is uit Denmar, waar ek op 
daardie stadium 12 brein skokke ontvang het, meer as die 
maksimum toelaatbare hoeveelheid. Die skokke het ernstige 
korttermyn korttermyn-geheue verlies veroorsaak. Alhoewel die 
meeste van my geheue terug gekom het, is daar steeds 
inligting wat ek tot vandag toe, 25 jaar later, nie kan onthou 
nie.  
 
Daar is baie mense wat depressie veroordeel en ligtelik afmaak 
as aansit, en dan voorstel dat mens jou regruk. Ek kan met ‘n 
oop gemoed sêe, hulle weet nie waarvan hulle praat nie. 
Depressie is ‘n siekte en word veroorsaak deur ‘n chemiese 
seretonien seretonien-wanbalans in die brein. Terwyl ek 
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depressief was, het ek by my depressiewe gevoelens uit gedruk 
in gedigte uitgedruk. Hier volg ‘n paar: 
 
DEPRESSIE 
 
Vir dae, weke en maande 
Het ek voort gestrompel met ‘n masker 
En skraapsels innerlike krag 
Terwyl my hart en siel en gees gekwyn het 
En ek uiteindelik 
Van binne af 
Gesterf het 
 
HAAR DORS-DOOD OEOë 
 
Haar dors dors-dood oë word geseën  
Met strome van reenreën 
Wat teen die veld paadjies van haar wange afdrup 
 
En die opgaardam is haar siel 
Waar honger-dors diere 
Die trane buigkop opslurp. 
 
Dit reën nou minder 
Maar steeds bly die storms 
Donker-dreigend oor haar oerwoud hang 
 
En klein blinkswart miere 
Grawe tonnels deur spiere 
En die klein matigheid daarvan 
 
Maak haar bang …….  
 



 21

 
 
 
GEBROKE LEWENS 
 
Die stukkende spieël 
Teen die badkamer muur 
Breek haar gesig op in tientalle stukkies 
 
En die stoom warm wasem 
Verdoof selfs haar siel 
Tot twee dowwe blou-groen liggies 
 
Gekondenseerde kondensasie druppels 
Vorm doodloop straatjies teen die spieël se kant 
 
Meteens is als donker – in rooi getooi 
Want die lamp pit van haar lewe 
Het uit gebrand. 
 
My man was nie baie in sy noppies oor die swangerskap nie, 
maar vir my was dit ‘n redding, ‘n strooihalmpie om aan vas te 
klou. Daar was reg van die begin af komplikasies met die 
swangerskap reg van die begin af, maar ek het geveg om die 
baba te behou. Ek onthou een nag toe daar weer ‘n probleem 
was, en ek alleen hospitaal toe moes ry terwyl my man lê en 
slaap het, min geskeel oor my en die baba se veiligheid en 
welstand.  
 
Gedurende hierdie tyd is hy met vakansie Engeland toe om vir 
by sy familie te gaan kuier, en ek is opgeneem in die hospitaal 
met uitputting en ‘n dreigende miskraam opgeneem.  
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EK IS BANG 
 

Ek lê hier alleen 
Met wild vreemdes om my heen 
En net masker-wit verpleegsters 
Waarop ek kan steun 
 

Jy’s oorkant die see 
En jou oë skitter blink 
As jou lag sorgloos-vry 
Oor die heuwels weerklink 
 

Die blomme om my heen 
Laat my hart yskoud versteen 
As my liefde-dors siel 
Oor my leë blomvaas ween 
 

En die trane voel bang 
Teen die buig van my wang 
Want die wit van my kussing 
Is morsdood en klam. 
 
My water breek op 32 weke en my seuntjie word in die wêreld 
gebring met ‘n keiser snee in die wêreld gebring. Hy weeg net 
2.1 kg en sterf byna as gevolg van ‘n suurstof tekort wat 
geringe breinskade tot gevolg het. Die resultaat is ernstige 
disleksie, en spraak- en geringe spier tonus tonus-probleme.  
 

Hy bly in intensiewe sorg vir 3 drie weke in intensiewe sorg. Ek 
ry elke dag hospitaal toe om vir hom borsmelk te vat, en by 
hom te waak. Om hom so te sien lê met die drups en monitors, 
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sy magie wat hortend-vinnig op en af beweeg, wou my hart 
breek. Ek kon net bid, bid soos nog nooit tevore nie!  
 
My wond raak septies van al die ryery en min rus. My man bied 
geen ondersteuning nie. Hy beweer hy is siek en kom nooit 
saam hospitaal toe om ons baba te besoek nie.  
 

Hy was eintlik nooit betrokke by enige van my swangerskappe 
nie. Ek onthou hoe ek dikwels in die dokters dokter se 
spreekkamers gesit en kyk het hoe ondersteunend en 
opgewonde die verwagtende pappas saam met hulle vrouens 
was. Dan het my oë vol trane geskiet en my hart het geroep na 
sy betrokkenheid!  
 

Hierdie gediggie het ek geskryf vir my seuntjie geskryf voor hy 
nog gebore is: 
 

BLOU-OOG KIND 
 

God het jou vir my gegee 
My blonde blou-oog kind 
En ten spyte van baie trane en pyn 
Huppel jy nou speels-laggend teen die wind 
 

Met jou voetjies het jy teen my hart geskop 
En ek het jou met liggaam en siel beskerm 
Terwyl die stem van my wanhoop-alleenheid 
Aanhoudend in  my ore bly kerm 
 

Jy dans op jou wankel-wankel klein beentjies 
Die eggo-tone van die wind jou musiek 
En die natuur voer jou mee op golwe van vryheid 
Jou menswees in wording my verhoog van mimiek 
 

Om my vou die nag donker en koud 



 24

Maar jy verlig dit met jou son-goue strale 
Hoe lank nog o siel sal jy vas gevang wees in vlees?  
 
 
Is dit dae?  
Of maande?  
Of jare?  
 
Na ‘n huwelik van byna 20 jaar, skei ek van my man. My 
jongste seun was toe 9nege. Dit is waar my pad na genesing 
werklik begin het. Ek bekwaam myself as ‘n aromaterapeut, 
refleksoloog en terapeutiese masseuse. Dit help my geweldig 
om self vertroue te bou en my interaksie met mense te 
bevorder. Dit genees onder andere my vrees om fisies kontak 
met mense te hê. Vir die eerste keer kon ek toelaat dat iemand 
my ‘n drukkie gee, sonder dat ek angstig raak.  
 

Gedurende die tydperk word ek ook gelei na die Huis vir  
Afrikaanse Poësie (HAP) in Pretoria, waar ek binne ‘n kort 
tydperk my eerste digbundel “Venster na my siel” vrystel. Om 
daar te wees tussen al die digters en kunstenaars het my laat 
voel ek het uiteindelik tuis gekom.  
 

TUISKOMS 
 

Vanaand vir die eerste keer 
Bevind ek my tussen my eie mense 
Hul oë nuut ontdekte wereldewêrelde 
Vry gemaak, sonder grense 
 

Die klank van musiek en die mooiste gedig 
Styg na die hemel op 
En ek voel hoe elke woord en akkoord 
Met ‘n sug aan my siel kom klop 
 



 25

In die vlam van elke kerslig 
Sien ek ‘n gesig wat straal 
En ek sien hoe elkeen delwend gedagtes 
Uit die verste hoek van sy siel gaan haal 
Die skildery van die vrou in die venster 
Het stil aan my hart kom raak 
Want in haar donker oë 
Sien ek iets wat met elke mens praat 
 
En toe ek laat eers laat my oë toe maak 
Het ek vir seker geweet 
Vandag het ‘n nuwe hoofstuk 
Vir my in my lewe aan gebreek 
 
Ek het toesig en beheer oor my drie seuns gekry. Gedurende 
hulle ontwikkelings jare, het ek ‘n paar mans vriende gehad, 
maar niks ernstigs het uit hierdie vriendskappe ontwikkel nie. 
Hulle was almal “players” en leuenaars. Heel waarskynlik ook 
almal Narsiste narsiste tot in ‘n meerdere of mindere mate. Ek 
het elke liewe keer seer gekry, maar, vandag sien ek die lesse 
in elke een van daardie vriendskappe. Dit het op die ou 
eindeduur net van my ‘n beter, sterker mens gemaak. Ek het 
begin saam stem met die stukkie in die Bybel wat se sê dis 
beter om alleen te wees.  
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VROU-ALLEEN 
 
Haar blou oë is soos ‘n wolk-skoon hemel 
wat natuurskoon kan raak sien  
en dier-manewales geniet:  
sy het ‘n sagte hart  
maar ook ‘n kwaai hart 
wat kan breek as dit  seerkry  
of glimlag as dit gelukkig is  
of vas staan as dit kwaad is. 
sy Sy kan alleen -wees en saam- wees  
of klein- wees en groot- wees,  
haar siel behoort aan God en die universe heelal: 
in haar nag-kussing sal sy voor Hom huil  
en elke dag dankie se sê vir die son teen haar lyf  
en die storms op haar lewens pad,  
want sy is vrou  
en sonder haar  
sou die wêreld leeg wees. 
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‘N DONKER NAG WORD ‘N STUKKIE SON 
 
Al die slegte dinge wat met my in my kinder- en-jongmens jare 
gebeur het, het by my die behoefte geskep om ook ander te 
help. My self vertroue was egter zero en ek kon nie eens 
iemand in die oë kyk nie. Jare van emosionele mishandeling het 
sy tol geeïsgeëis, en depressie was onvermeidelikonvermydelik.  
 
Tien jaar lank het hierdie monster my getreiter, en ek het 
letterlik gevoel of ek een dag in die woestyn was, en die 
volgende dag oor ‘n afgrond aan my vinger naels hang.  
 
Op ‘n dag het ek ‘n besluit geneem: om depressie vir eens en 
altyd te oorwin. Ek het besef ek moet aan myself begin werk en 
nie meer verwag dat terapeute dit vir my doen nie. Dag vir dag 
het ek begin om die negatiewe, afbrekende gedagtes van ek is 
dom, lelik en nutteloos, te vervang met, ek is spesiaal, 
intelligent en ‘n pragtige mens, ‘n skepping van God. Dit het 
gewerk!  
 
Baie jare het intussen verby gegaan, maar ek het die stryd 
oorwin gewen en met “leaps” en “bounds” gegroei. Weg is daai 
die skugter, mishandelde kind. Vandag doen ek intuïtiewe 
berading in my vrye tyd, en help sodoende mense.  
 
Die meeste van my kliënte is natuurlik vroue, en ek het besef 
dat die grootste persentasie van hulle gewoonlik in ‘n 
verhouding of situasie is waarin hulle siels-ongelukkig is, maar 
te bang is om weg te stap, net soos wat ek was vir byna 20 
jaar was. 
 
Keer op keer vertel ek aan hulle dat hulle eintlik net twee 
keuses het, : bly en dra die gevolge van ‘n misrabele lewe, of 
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gee n “leap of faith” en stap weg. Sommige stap wel weg, 
uiteindelik, en is dan spyt dat hulle dit nie al lankal gedoen het 
nie. Soveel onnodige tyd is onnodig gemors.  
 
Hierdie gedig gaan oor die worstel-stryd na vryheid en die 
gevoel wat vryheid uiteindelik bring.  
 
VRYHEID 
 
Ek het gisteraand ‘n droom gehad 
Die droom was oor jou en my 
Jy was die slang en ek jou prooi 
Saam het ons in ‘n donker gat gewoon 
 
Ek het bly opbeur na die helder lig 
Maar jy wou my nie laat gaan nie 
Want elke keer as ek dink ek was is vry 
Het jy kronkelend in my pad kom staan 
 
En snags as jy my styf teen jou hou 
Was jou liggaam koud en swaar 
Die gewig het in  my hart kom lê  
Terwyl ek sielsdood na boontoe staar 
 
Maar eendag het ek los gekom; 
Toe ek my vlerke sprei was ek weg 
Ek het weg gevlieg op ontdekkings reise 
Na ‘n wêreld waar ek nie hoef te veg nie. 
 
My paaie was met die mooiste blomme besaai 
Iedereen persoonlik gepluk deur God 
En ‘n kalmte het in my siel kom lê  
Want nou eers verstaan ek my lot. 
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HOOFSTUK 3 
 

GEBREEKTE BELOFTES 

 
‘n Ouer met ‘n drank probleem het ‘n geweldige invloed op ‘n 
kind se lewe. Geen mens wat dit nie self beleef het nie, sal ooit 
die wanhoop, teleurstelling, pyn, hoop, geloof en liefde van 
hierdie kinders kan verstaan nie.  
 
Dit wat hierdie kinders moet deurmaak om ‘n ouer onder die 
invloed van drank te sien, is vreeslik! Dis een van daai die dinge 
wat jou kind-wees van jou af weg steel en jou in ‘n kinder-
grootmens verander. Jy raak die versorger, die redder, die 
vertrooster, die beskermer, die soebat- en mooi praat praat-
een, en soveel meer.  
 
Alkoholiste kry hulle tye wat hulle besluit hulle gaan ophou 
drink, veral nadat hulle aan gejaag het. Dis gewoonlik dan wat 
allerlei beloftes gemaak word, onder andere om nooit weer te 
drink nie. Omdat hierdie kinders so graag dinge anders wil hê, 
glo hulle dit met hulle hele wese, net om dikwels weer teleur 
gestel te word. Tog sal hulle dit die volgende keer weer glo, 
want dis al bietjie hoop wat hulle het om aan vas te klou.  
 
Hier is my gediggie oor my pa. Hy is jare terug al oorlede, maar 
sy leë beloftes het vandag nog ‘n inpak impak op my lewe.  
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Pappa,  
 
hier waar ek staan voor jou graf staan 
onthou ek weer elke dag 
jou beloftes om nooit weer te drink nie 
 
en ek as jou kind 
met my lyf teen die wind 
het geglo dit sou nooit weer gebeur nie 
 
jou beloftes was eg 
en my hart glo dis reg 
dat ek nooit weer jou dronk lyf sou sien nie 
 
maar toe breek jy jou kind 
met haar lyf teen die wind 
jou beloftes was nooit nog so leeg nie 
 
op jou marmer swart graf 
letters blink in hul prag 
staan daar nou net een belofte geskrywe 
 
Mattheus 12:20 
 
“Die geknagte geknakte riet sal Hy nie verbreek,  
en die dowwe lamppit nie uitdoof” 
 
Hemelse Pappa,  
hier staan U kind. 
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HOOFSTUK 4 
 

GEBROKE KINDERS 

 
Lank lank gelede, toe ek nog ‘n kinders was, het my ma my 
vertel sy het ‘n waterlemoen waatlemoen in gesluk toe sy 
swanger was. Babas is deur ooievaars af gelewer en kinder 
molestering en verkragting was iets waaroor ou tannies 
bakhand oor ‘n koppie tee gefluister het. Ouers het hulle doof 
en siende blind gehou en die kinder slagoffers het geweet dis 
verkeerd, maar was dikwels te bang om iets te sesê. Die 
skuldiges was oupas, ooms, vriende en selfs vaders. Dit het ‘n 
skande oor families gebring.  
 
Vandag word daar baie meer openlik daaroor gepraat en hulp is 
makliker bekombaar. Ten spyte hiervan, is kinder molestering 
en verkragting steeds aan die orde van die dag. Dis ‘n “silent-
disease” waarvan die letsels diep binne die slagoffer gaan lê, en 
nie met die blote oog gesien kan word nie. Dis een van die 
ergste vorme van mishandeling wat daar is. Dit steel lewens, 
vermink siele, verwek skuld gevoelens, vermoor kindwees, dra 
dikwels by tot oorgewig en verhoed dat die slagoffers die 
mense word wat hulle kon gewees het.  
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GEBROKE KIND 
 
Toe jou manlikheid my kindwees insluk daardie nag  
was ek bang 
En jou woorde dat ek vir niemand mag sê nie  
was wrang 
 
Versteen het ek in die donker bly lê  
Eensaam-benoud 
Die nat tussen my beentjies gestort 
Morsig en koud 
 
Wat het jy aan my gedoen 
Jy met jou donker siel 
Met jou wellus het jy daardie aand 
My lewe verniel 
 
Nou is ek net ‘n weerkaatsing 
In ‘n stukkende spieël 
Die laag op laag vlees wat my omring 
My beskermende wiel 
 
O, wie sal my kom vashou?  
Wie sal my vertroos?  
Wie sal my weer heel maak 
Om te lyk soos die mooiste roos?  
 
Here, ek weet U is daar 
Maar U arms is wind 
As liggaam en siel eendag skei Heer 
Sal ek U dan vind? 
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Sal U dan my smagtende siel 
In U arms toevou 
Sal ek dan die berusting vind 
Wat ek so lank al wou?  
 
Maar tot dan  
Bly ek net ‘n weerkaatsing 
In ‘n stukkende spieël 
die laag op laag vlees wat my omring 
My beskermende wiel 
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HOOFSTUK 5 
 

DIE NARSIS – MY STORIE MET BEN 

 
DIE “DATING-SITE” 
 
Ek het Ben in 2005 op ‘n “Dating dating site” ontmoet. Hy was 
gefassineer deur my profiel naam, “Dreamwhisperer”. Vir eers 
het ons net gesels deur middel van “blackberry Blackberry 
messengerMessenger”, en telefoon oproepe, en toe ons mekaar 
uiteindelik ontmoet, was daar reeds ‘n ferm stewige vriendskap 
gevorm. Die ontmoeting was dus net ‘n formaliteit.  
 
Ek het gedink Ben is nogal “weird”, want hy het swart klere 
gedra, sy hare was swart gekleur, hy het diamante in sy tande 
gehad, ‘n ongewone breë goue armband om sy arm gedra, en 
‘n swaar goue ketting om sy nek gehad. Ons het egter baie 
goed oor die weg gekom, en sy voorkoms het my nie juis gepla 
nie. Die vriendskap het ook nie lank geneem om in n 
verhouding te ontwikkel nie.  
 
Die heel eerste ding wat Ben my van homself vertel het, was 
dat sy pa hom as kind verwerp het omdat hy nie ‘n dogtertjie 
was nie. Hy wou letterlik niks met Ben te doen gehad het van 
geboorte af nie, en het sy ouer broer voor getrek. Sy ouer 
broer het die situasie natuurlik uit gebuit, sou kwaad doen, en 
dan vir Ben die skuld gee. Ben was klein van postuur, en is ook 
by die skool geboelie. 
 
Terwyl ek onlangs Narsistiese narsistiese 
persoonlikheidsversteuring bestudeer het, het ek gelees dat 
kinder mishandeling van die dié aard, die fondasie fondament 
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kan lê vir die ontwikkeling van Narsistiese narsistiese 
persoonlikheidversteurings in kinders. Ek het ook ontdek dat  
die Narsis narsis sy slagoffer 99% van die tyd op die volgende 
manier vang. Hy sal aan haar, die empaat, sy mishandeling 
storie vertel, die empaat sal reageer deur aan die narsisis haar 
mishandeling storie te vertel, en die oomblik wat die simpatie 
konneksie bewerkstellig is, is die empaat vas gevang in die 
Narsis narsis se web.  
 
Een aspek wat my baie bekommer het, is die feit dat Ben my 
bestaan ‘n geheim gehou het vir sy vriende en familie. Later het 
hy al hoe minder aandag aan my begin gee. Toe ek hom 
hieroor konfronteer, het hy geantwoord dat hy skielik ‘n groot 
hoeveelheid bestellings vir sy besigheid ontvang het wat hom 
baie besig hou.  
 
Op ‘n dag het ek hom by sy huis besoek. Ek was op pad 
badkamer toe, toe ek sy foon op die bedkassie sien lê en laai 
het. Dis nie iets wat ek normaalweg doen nie, maar die situasie 
het aan my gekrap, en my instink het die oorhand gekry. Ek het 
besluit om sy boodskappe na te gaan, en tot my skok ontdek 
dat hy besig was om ook liefdevolle boodskappe aan heelparty 
ander vroue ook te stuur.  
 
Ek het die verhouding net daar en dan beëindig, maar nie 
voordat ek hom ‘n behoorlike vuishou op sy bo-arm gegee het 
nie. Tot vandag  toe weet ek nie hoe dit gebeur het nie, ; my 
arm het net eenvoudig vanself gereageer, soos Popeye sins’n. 
Ben het nooit daai daardie hou vergeet nie!  
 
Ek het nogal die dag vir hom ‘n geel roosboom die dag gebring, 
min wetend dat dit eintlik ‘n tot siens geskenk sou wees, wat 
ons 12 jaar later weer by mekaar sou bring.  
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ONS ONTMOET WEER 

 
Deur die jare het ek so af- en- toe ‘n telefoon oproep of 
boodskap van Ben ontvang, net om te hoor hoe dit gaan, of om 
vir my te vertel hoe mooi die geel rose was, met ‘n: “net so 
mooi soos jy” agter aan, en ‘n foto van die rose. Later het ek 
besef dat Ben my gewoonlik sou kontak wanneer hy 
verhoudings probleme het, of wanneer hy weer enkel lopend is. 
Van die tyd af dat ons op gebreek het, tot ons weer by  mekaar 
uit gekom het, was Ben een keer verloof, het daar twee 
vrouens by hom gebly, en is hy weer vir die 8ste agste keer 
getroud.  
 
Al het Ben by tye probeer om my weer te sien, het ek geweier. 
Ek was gelukkig op my eie, my tyd en my lewe was my eie, ek 
het redelik goed herstel van my mishandelings, my depressie 
was onder beheer, en die lewe was regtig baie goed vir my. Ek 
het geen tyd vir, of behoefte aan ‘n man gehad nie.  
 
Maar een dag in 2017 ontvang ek weer ‘n oproep van Ben af, 
en hy vra of hy kan kom koffie drink. Hy vertel my dat sy vrou 
weg is New Nieu-Zeeland toe, dat hulle besig is om te skei, en 
dat die egskeiding al vir meer as ‘n jaar voort sleep. Hy was 
baie bekommerd, want hulle was binne gemeenskap van 
goedere getroud, en sy eis toe die helfte van sy boedel.  
 
Ek het besluit dat ‘n koppie koffie seker nie skade kan doen nie, 
en vir my seun, Juan gesê: “Ag wat, laat hy maar kom. Hy sal 
gou genoeg besef dat ek nie belang stel nie.” 
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Tydens die besoek het hy vir my sy hartroerende storie vertel 
van hoe sy vrou hom verraai het deur ‘n interdik teen hom te 
kry, eers vir haar dogter wat op in daardie stadium nie by hulle 
gebly het nie, en die volgende dag vir haarself. Die arme man 
was byna in trane.  
 
Hy kon dit glad nie verstaan nie, want hy was ‘n goeie man en 
hy het baie mooi na haar gekyk. Hy was tevrede met die 
huwelik, hulle het nooit baklei nie, en hy het aan geneem sy 
voel dieselfde. Hy het die dogter se interdik op sy lessenaar 
gekry toe hy terug gekeer het van ‘n besigheid tripsakereis  af.  
 
Hy was woedend en het dit versnipper voordat hy tuin toe is 
om haar te gaan konfronteer. Sy het buite op ‘n bankie gesit, 
besig op haar foon. Hy het haar foon gegryp om te sien met 
wie sy gesels. Sy het terug baklei om die foon weer te kry en in 
die proses sy broek en hemp geskeur. Ek het dit nogal vreemd 
gevind, want sy was ‘n klein, maer vroutjie.  
 
Ben is toe studeer kamer toe met haar foon, waar sy hom met 
‘n kombuis mes kom konfronteer het. Hy het haar foon weg 
gesteek in die boekrak, die mes by haar af geneem, haar op die 
grond vas geopen en op haar gaan sit. Hy het toe aan gedring 
dat sy hom om verskoning vra, wat sy wel gedoen het.  
 
Toe sy uiteindelik los kom, is sy na die bure toe, en is die 
polisie ontbied. Sy was na bewering vol blou kolle na die 
insident. Ben het die blou kolle toe geskryf aan ‘n hormoon 
probleem wat sy gehad het. Hy het homself net verdedig.  
 
Die volgende dag het sy van haar besittings onder polisie 
beskerming kom verwyder. Ben se vuurwapen was ook in die 
interdik geïmpliseer, maar hy het die kluis kode verander nog 
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voordat die polisie by die huis aan gekom het, en beweer dat 
daar fout met die kluis moet wees. Die polisie het dit so 
aanvaar.  
 
Ek het gemengde gevoelens gehad oor sy storie, en kon nie 
verhelp om te lag nie. Ek het vir hom gesê ek kon nie glo dat 
hy wat Ben is, binne gemeenskap van goedere sou trou op in 
daardie stadium van sy lewe nie. Hy het net ongemaklik saam 
gegiggel.  
 
Hy het dinge vir haar moeilik gemaak, want dit was wat hy 
sewe keer vantevore ook gedoen het, en sy het op die ou 
eindeuiteindelik met net haar besittings uit die huwelik gestap.  
 
Een Vrydag oggend ontvang ek weer ‘n oproep van Ben af, en 
hy vra vir my: ”Wat wil jy vir aandete hê, oxtail of oxtail? “ Die 
implikasies wat dit vir my sou inhou om die aanbod te aanvaar, 
het blits vinnig deur my kop gegaan. Ben het nie naby my gebly 
nie, en om sy aanbod te aanvaar, sou beteken ek moes 
oorslaap. Die man het ‘n plan gehad! Nodeloos om te 
sêUiteraard het , ek het ek nie die aanbod aanvaar nie. ‘n Paar 
Vrydae later het Ben weer die uitnodiging herhaal. Ek het dit 
weer van die hand gewys.  
 
Toe op ‘n dag, pop hy skielik in my kop in, en ek wonder hoe 
dit met hom gaan? . Ek besluit om te bel, wat seker die 
grootste fout van my lewe was, want dit was die begin van die 
sprokie wat in ‘n nagmerrie verander ontaard het.  
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HOOFSTUK 6 
 

‘N NUWE BEGIN 

 
Ek probeer tot vandag toe uitmaak hoe ek weer vir Ben geval 
het. Na alles was daar hope rooi vlae, maar dit het nog steeds 
gebeur. Ek moet erken, hy is baie charmingsjarmant, en redelik 
aantreklik vir sy ouderdom, gewoonlik baie goed gemanierd;,  
en hy het my op die hande gedra.  
 
Ons het gereeld uit gegaan, saam TV gekyk, saans buite sit en 
gesels onder die sterre hemel, en in sy swembad gaan swem in 
die maanlig gaan swem. Hy sou het my kom toe gooi met ‘n 
kombersie as ek koud kry, my voete elke aand room smeer elke 
aand, en vir my geskenke koop wanneer ons inkopies doen. Hy 
sou het vir my elke oggend koffie in die bed gebring, Amla 
Amla-olie in my hare gevryf, my hare gekleur, en my gereeld 
uitgeneem vir ete oor naweke. Wat nog meer kon ‘n vrou voor 
vra?  
 
Hy het die lieflikste diere gehad. Drie katte, ‘n papegaai, twee 
groot honde, en ‘n paar hoenders. Hulle was almal baie 
liefdevol en goed gemanierd, behalwe die papegaai natuurlik, : 
hy het my aan die begin gebyt, maar op die ou eindeduur  was 
ons groot maats. 
  
Die katte het baie goed oor die weg gekom met die papegaai, 
al het hy soms hulle sterte probeer byt. Die hoenders en katte 
was ook heel vriendelik met mekaar. Almal het in soveel 
harmonie saam geleef, dit was soos in die paradys. Ek was in 
verwondering. 
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DIE KOS WAENTJIE 

 
Ben het vir die grootste deel van sy lewe ‘n “Printingprinting” 
(drukkers-) besigheid vir die grootste deel van sy lewe gehad. 
Hy het twee keer per maand alternatiewelik na Kimberley en 
Pietersburg gereis om bestellings te gaan af lewer, en nuwe 
bestellings te kry. Maar op 67 67-jarige ouderdom, het al die 
ryery te veel begin raak, en was dit nodig vir hom om te begin 
af skaal. Ben het besluit om ‘n kos waentjie te koop. Dit sou sy 
nuwe avontuur wees.  
 
Daar moes eers ‘n paar veranderinge aan die kos waentjie aan 
gebring word om dit geskik te maak vir die voorbereiding van 
wors rolletjies, hamburgers, en chipstjips, voordat ons dit kon 
inwy. Ons eerste toetslopie het byna in ‘n ramp geëindig. Ons 
het geen idee gehad hoe om ‘n waentjie aan ‘n sleepstang te 
haak nie, maar het ons bes gedoen, en daar gaat ons toe.  
 
Om mee te begin het die waentjie se deur op pad na ons staan 
plek oop gewaai, want Ben het vergeet om dit te sluit, maar dit 
was gelukkig nie die ergste nie.  
 
‘n Klompie worsrolle en chips tjips later, is ons op pad terug 
huis toe. Meteens is daar ‘n harde slag. Ben sê dis niks, net die 
waentjie wat oor ‘n hobbel gery het. Maar die volgende oomblik 
kyk hy weer in die tru-spieëltjie en skree net,  “@#* dis ons 
waentjie!”  
 
Die waentjie het los gehaak en is besig om padlangs weg te 
hol. Leon Schuster sou trots gewees het! Asems hygend, en 
arms swaaiend, hol ons twee toe agterna. Ek sien nou nog hoe 
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Ben se maer knie knoppe by sy ore verby kom soos hy 
hardloop, met my ronde lyfie hygend agterna. Gelukkig was 
daar ‘n spoed hobbel, en het die waentjie  gras se kant toe 
geswaai, en dit het die spoed gebreek.  
 
‘n  Ander keer het ons vergeet om die chip tjippanne se olie te 
dreineer voordat voor ons terug huis toe gery het. Nodeloos 
omNatuurlik was te sê, die hele waentjie was van bo tot onder 
vol olie gespat. Dit het tot onder die rubber vloer bedekking in 
geloop, en ‘n olie streep padlangs gelos van waar ons gestaan 
het, tot by die huis.  
 
Daar was nog baie sulke insidente, en baie pret-dae wat ek 
geskree het soos ek lag. Die kos waentjie waentjie-idee was 
egter nie winsgewend nie en baie harde werk. Dit het sy tol op 
ons beide altwee se gesondheid begin eis, en Ben het het  
besluit om dit te verkoop.  
 
Dis egter ‘n tyd van my lewe saam met Ben wat ek altyd met ‘n 
vonkel in my oog sal onthou. 
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KIMBERLEY 
 

Liewe Ben 
 

Jou idee om my saam te vat met een van jou laaste trips  
Kimberley toe, was die beste besluit ooit! Die pad was nou wel 
lank en vervelig, maar die geselskap was goed, en die 
gastehuis ‘n oase.  
 

Wat ‘n eienaardige idee om die middag in ‘n ou begraafplase 
begraafplaas deur te bring, maar hoe opwindend was dit tog 
nie! Daar was soveel eeu eeue-oue grafte, en elkeen het ‘n 
storie vertel. Ons het maklik twee ure daar spandeer. Net so 
hartseer dat vandalisme weer eens daar ook seë geseegevier 
het.  
 

Ek wou nog altyd die veel bespoke Kimberley se Gat sien! Wat 
‘n belewenis! Die prentjies van jou wat aan die trem hang en in 
die ou geboutjies “pose” vir foto’s, is vir altyd in my geheue vas 
gelê. Ek sien jou op die perde kar sit, en voor in die kerktjie 
staan, en ek sien myself om ‘n huisie se koesyn vir jou loer, en 
met my neus plat teen die kroeg se venster na jou soek waar jy 
op die kroeg stoeltjie sit.  
 

Op pad terug het jy vir my gewys waar Bles Bridges dood 
verongeluk het. So hartseer!  
 

Ek skryf die brief sommer net om weer dankie te sê, en die 
mooi herinnering in woorde op papier vas te lê. 
 

Liefde 
 

M XX 
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HOOFSTUK 7 
 

VAN VERLOOF RAAK TOT TROU 

 
Ons het verloof geraak op ‘n lieflike somers aand in Februarie 
2018 verloof geraak. Ben het my uit geneem vir aandete na ‘n 
stylvolle restaurant in Emperors Palace. Net voor ons begin eet, 
het hy my hand gevat, my gevra om met hom te trou, en ‘n 
ring met ‘n groot steen aan my vinger gesteek. Ek was in die 
wolke! My oë moes seker meer geskitter het as al die “bling” in 
daai daardie plek daardie aand. Ons het hope foto’s geneem 
met die “glamorous” tonele agter ons. Ek het sommer net 
“glamorous” gevoel, ; ons was ‘n “glamerous” paartjie, en my 
ring het “glamerous” aan my vinger gelyk. Ons was die prins en 
prinses in ons eie sprokie!  
 
Die troue het ‘n paar maande later in die lente gebeur:. 24 
September 2018, op my verjaarsdag. Ons wou nie ‘n groot 
troue hê nie. Ek het drie seuns, ; en Ben het twee dogters en 
een seun. Net Ben se oudste dogter en haar man, met hulle 
twee dogters, kon die troue bywoon, en my middelste seun en 
sy vrou, asook my jongste seun.  
 
Ek het ‘n lieflike lang kameel kleurige rok aan gehad met ‘n 
kant baadjie, en ‘n bossie geel rose gedra, ons gunsteling 
blomme. Ben het ‘n swart hemp en broek aan gehad met ‘n das 
wat by die kleur van my rok gepas het. Ek was so opgewonde!! 
Dit was my tweede huwelik, ; Ben se negende.   
 
Ben se dogter het kort voor die troue na my toe gekom en vir 
my gevra of ons regtig nodig het om te trou? Sy het by gevoeg 
dat ek nooit iets moet doen wat ek nie wil doen nie. Ek het dit 
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effe vreemd gevind, want dit was nie wat ek graag sou wou 
hoor nie, veral nie so kort voor die troue nie, dus het ek liewer 
nie vrae gevra nie. Ek glo sy het my seker op ‘n manier probeer 
waarsku teen Ben. Ek sou in elk geval nie geluister het nie. Wie 
sal dan nou ook, as ‘n man so wonderlik is, selfs al was hy al 
agt keer getroud? Ek besef ook nou dat om enige nuwe vrou in 
Ben se lewe te probeer waarsku, ‘n vermorsing van tyd sal 
wees.   
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DIE GROOT TREK 

 
Ons het besluit dat dit beter sou wees vir Ben om sy huis te 
verkoop en by my in te trek. Ek het in ‘in “Townhouse” gebly in 
‘n sekuriteits kompleks, saam met my jongste seun en twee 
wors hondjies. Ben het vinnig nader beweeg na die groot 70 
toe, en ‘n kleiner, veiliger plek het net bepaald soveel meer sin 
gemaak.  
 
Soos dit altyd maar is wanneer mens huis opgee, was dit een 
groot “mission.” Mens versamel soveel besitting oor die jare 
wat sentimentele waarde het. Ben moes heelwat van sy 
meubels, ornamente, linne, en kombuisware verkoop. @@@ 
 
Hy moes ook van sy hoenders en twee groot honde ontslae 
raak. Die katte en papegaai het saam gekom, ten spyte 
daarvan dat katte nie toe gelaat was in die kompleks nie. Ben 
kon net nie sy weg oop sien om van hulle ontslae te raak nie. 
Hulle het vir hom alles beteken, en ons het besluit om maar die 
gevolge te dra. Min wetend het ek geweet hoeveel hartseer en 
drama hierdie besluit nog vir my sou inhou.  
 
Die In die eerste twee maande van ons huwelik het dit nog baie 
goed gegaan. Ons het steeds baie uit gegaan vir etes en 
inkopies soos altyd. Ben en my Jean, het goed oor die weg 
gekom. Die katte het goed aan gepas, en die papegaai was 
gelukkig.  
 
Ons het almal ons werkies in die huis gehad. Ben het die huis 
verander vir sy gerief. Hy hou van sy gerief. Alles was klop 
dissel boom, totdat ons op ‘n dag ‘n brief van die “Body 
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Corporate” ontvang het oor een van die katte wat op gemerk is 
in die kompleks. Ben was woedend!!! Hy het gedreig om almal 
wat ‘n probleem met sy katte het, uit te sorteer, en by gevoeg 
hoe hy beplan om dit te doen. Die planne sal ek liefs nie hier 
herhaal nie. Ek is nie gewoond aan geweld en dreigemente 
nie;,  dit ontstel my geweldig en ek was nie seker hoe om die 
situasie te hanteer nie. Ek het toe besef dat Ben geen respek 
vir reëls en regulasies het nie, veral wanneer dit hom nie pas 
nie.  
 
Een van die inwoners het voor gestel dat ons Trustees word om 
sodoende in ‘n goeie posisie te wees om die reël oor katte 
verander te kry. Ek is op die ou eindeuiteindelik  verkies as ‘n 
Trustee, en Ben as die voorsitter, wat natuurlik ‘n resep vir 
chaos was.  
 
Kort na die verkiesing, het ek begin agter kom dat Ben daarvan 
hou om erkenning te kry en op gehemel te word. Hy sou 
byvoorbeeld glad nie daarvan hou as ek ‘n goeie idee het nie, 
behalwe as dit hom goed sou laat lyk. Ek moes baie van sy 
administratiewe werk vir hom doen. Ek en het later die 
sekretaresse geword. Ek het besef hy het my nodig, want ek 
was bekwaam op gebiedein areas wat waarop hy nie bedrewe 
was nie. Ten spyte hiervan, het hy my verkleineer gekleineer 
om elke hoek en draai. Hy was woedend wanneer ek iets 
gedoen het sonder om dit eers met hom te bespreek. Hy het 
probeer om my te domineer en te manipuleer, en;  so ook die 
res van die Trustees.  
 
Kort nadat al die Trustees verkies is, het Ben ‘n uitval gehad 
met een van die dames, en sedertdien het sy uit haar pad 
gegaan om die lewe vir hom moeilik te maak. Voor ons tweede 
vergadering vir die jaar, het sy met een van die ander lede 
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gekonkel om sy knoppies te druk oor die katte te druk. Daardie 
aand het hulle dit dan ook reg gekry om hom geweldig te 
ontstel. Hy het op gestaan, die tafel terug gestoot, geskree dat 
niemand sy katte van hom af sal wegneem nie, en die huis in 
gestorm. Die vergadering was is in die tuin by ons huis gehou. 
Ek het Ben die huis in gevolg, want ek was bang hy kry dalk ‘n 
hart aanval. Hy het jare terug ‘n hart omlyeidings operasie 
gehad.  
 
In die kamer gekom, was die kluis reeds oop en Ben was besig 
om vir sy rewolwer te soek. Ek dink ontsteltenis het gelukkig 
verhoed dat hy dit kry, want dit was heel agter in die kluis. Ek 
ys om te dink wat daardie aand kon gebeur sou hy dit in die 
hande gekry het. Steeds bewend van onsteltenis, is hy weer 
uit, om almal te vra om asseblief die eiendom te verlaat.   
 
Terwyl Ben buite was, het ek die rewolwer vinnig verwyder en 
in Jean se kluis in sy kamer gaan toe sluit. Ben het bly dreig om 
mense te skiet asook om ‘n “spell” op die Trustee Trustee-dame 
te plaas wat alles begin het. Sy gesigs uitdrukking, sy woede, 
en sy dreigement om wraak te neem, was uiters ontstellend!  
 
Hy het later die aand ‘n foto van haar op “Coral draw” op sy 
rekenaar in getrek, haar oë verwyder, wat die illusie geskep het 
dat sy nie ‘n siel het nie, en ‘n klomp lyne oor haar voorkop 
getrek. Toe het hy die prent uitgedruk “geprint” en dit buite 
met ‘n swart kers gaan brand, terwyl hy in die rigting van haar 
“townhousemeenthuis” staan enge staar het. Daar het hy bly 
staan totdat die kers uit gebrand was.  
 
Ek en my seun was redelik getraumatiseerd deur die hele 
ritueel. Ons kon net grootoog vir mekaar staan en kyk. Wat 
doen ‘n mens in so ‘n geval? Die spel moes egter onskadelik 
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gewees het, want niks het tot vandag toe met haar gebeur tot 
vandag toe nie. Ek wonder soms of hy nie dikwels net dinge 
gedoen en gesê het om vrees uit te lok en homself beter te laat 
voel nie.  
 
 
 
 
 
DIE KRAKE BEGIN WYS 
 
Ek het sommer vroeg in die huwelik al besef dat Ben nogal baie 
perfeksionisties en net plein gewoon vol nonsens kan wees. Dit 
was natuurlik nog voordat ek enige iets van narsisme geweet 
het.  
 
Dit was kort na ons troue, en ek het ure spandeer bestee om 
die kombuis kaste mooi uit te was, en alles op hulle plekke weg 
te bêre. Kom ek in die kombuis en, hier staan Ben reg in die 
middel voor die oop kombuis kas. Sal hy mos toe nie gal af 
gaan omdat die poeding bakkies nie van groot na klein na 
boontoe gepak is, en een van die groot glase voor ‘n kleintjie 
gesit het nie! Strip ek my moer net daar en bied heilig aan om 
‘n pryswenner foto’tjie van die kas inhoud te neem soos wat hy 
dit gepak wil hê, en mooi geraam binne die kasdeur te hang 
….. probleem mos nou op gelos?  
 
Verkeerd….h. Hy gluur my aan soos ‘n rooiwarm bul, met ‘n 
glas pot deksel in die hand wat hy gevaarlik bo in die lug rond 
swaai. Ek gluur terug met ‘n kyk wat syne ewenaar en sê ewe 
parmantig met ‘n beduihende beduidende handjie in die lug: 
“Laat val hom, maar lig tog net eers nog so ‘n bietjie hoër op 
asseblief”!  

Formatted: Font: Italic



 55

 
Dit werk toe wragtig! Hy sit die deksel neer… , maar gryp sy 
“bikers” ”-baadjie met die “I REFUSE TO GROW UP” ”-badge, 
en sy helmet en storm by die deur uit. Met ‘n stywe ruggie en 
die koppie skuins agtertoe gegooi, snou hy my toe: “Ek ry en 
ek kom nie weer terug nie! Moet my asseblief nie probeer bel 
nie! Moet my nie Whatsapp nie! Moet my nie soek nie! E.. en as 
iets met my gebeur, ….. Mmoet asseblief nie na my begrafnis 
toe kom nie”!  
 
Vir ‘n oomblik laat dit my toe nogal aan Monopoly dink, maar 
nou ja, ek staan toe daar deur die kombuis venster vir die 
storie en kyk, bedonnerd-vies, hande in die sye, maar die trane 
lê vlak. Ek hoor die motorfiets brul en staar agterna toe hy 
verby kom. Kyk, ek is nou nie ‘n kenner as dit my by 
motorfietse kom nie, maar die enjin klink darm alte veel of hy 
nie lekker is vandag nie! 
 
Nieteenstaande, daar trek hy toe met ‘n ge-prrr prrr mis, prrr 
prrr mis, al in die laan af. Ek draai stadig om, die traantjies 
loop, maar ek troos my daaraan, met daai ge- prrr prrr mis, kan 
hy nie ver kom nie. Ook nie 15 minute later nie, hoor ek ‘n ge-
prrr-prrr-mis, in die verte aankom, en hier kom ta so wragtig 
soos ‘n bedremmelde hoenderhaantjie stadig om die hoek gery.  
 
Wel, om nou ‘n lang storie kort te maak, : hy het lank buite 
gebly en met aan die fiets gekarring. Heelwat later kom hy toe 
in met ‘n ewe sweet: “Hallo my liefie”. My mond hoeke het net 
gekrul, maar hier binne, het ek geskree van die lag!!  
 
“Go straight to jail, don’t turn back” prewel ek met ‘n vonkel in 
die oog.  
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Alle grappies op ‘n stokkie, mens kan dit ‘n “lovers’ quarrel” 
noem as jy wil, maar met die kennis wat ek nou het, weet ek 
dat dit ‘n tipisies tipiese Narsistiese manipulasie truuk was, ‘n 
“tantrum” en toets lopie om te sien hoe ek gaan reageer in sy 
“game”.  
 
 
 
 
 
‘N NARSIS IN DIE HUIS 
 
Die volgende paar reëltjies het mettertyd Ben se motto geraak. 
Ben het dikwels vir my vertel;: 
  

 Dat hy nie meer gelukkig is nie 
 Dat hy soos ‘n indringer voel 
 Dat hy ‘n fout gemaak het om met my te trou, en; 
 Dat hy voel hy loop op eiers.  

 
My verstand kon dit nie verwerk nie. Ek het gevoel ons buig 
agteroor om hom gelukkig te maak. Ons het ons bes gedoen 
om alles te doen net soos wat hy dit wou hê, en dikwels 
opofferings gemaak in die proses. Hy kon dit egter nie raak sien 
nie. Hy sou oor iets kla, ons sou dit doen soos wat hy dit wou 
hê, en dan sou hy weer kla omdat ons dit doen soos wat hy dit 
wou hê. By tye het dit vir my begin voel ek verloor my varkies, 
of dat hy dalk besig is om Alzheimer’s te kry. Dit was, om die 
waarheid te sê, ons óns wat op eiers geloop het.  
 
Ben sou kla as iemand per ongeluk vergeet om ‘n leë toilet rol 
te vervang, of die sunlight Sunlight liquid liquid-bottel op die 
wasbak los, of as daar ‘n paar vuil koppies in die wasbak staan. 
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Hy sou kla die melk en koffie en toilet papier raak te gou op. Hy 
sou kla as ons die warm water kraan oop draai om ons hande 
te was of om ‘n koppie vinnig uit te spoel, want dit was ‘n 
vermorsing van  krag. Ek en Juan het al die maandelikse 
oorhoofse onkostes betaal. Ben het net kos gekoop. Ons het 
toe gbegin om ook die toilet papier, koffie en melk te koop, 
maar hy het steeds gekla.  
 
Ben het my twee worsies gehaat! Hy wou van sy trollie af raak 
as hulle blaf. Hulle het later geleer om stil te wees bly, want hy 
het hulle verskree. Hy het gevoel dat hulle ‘n groter 
gesondheids risiko was as sy katte en papegaai en het hulle uit 
geskop net wanneer hy die kans kon kry.  
 
My worsies het hom ook gehaat. Hulle het vir hom gegrom 
wanneer hy naby my kom of wanneer hy by die huis kom, en 
dit kon hy nie hanteer nie.  
 
Ons het nou vier katte, twee worsies en een papegaai in die 
huis gehad. Dit was totaal “overcrowded”. Ben sou ‘n huis vir 
een van die katte gekry het voordat hy hierheen getrek het, 
maar het toe daarteen besluit.      
  
Ben het geweier om enige kos te eet wat gevries was. Vars kos 
moes elke dag gekoop en gaar gemaak word. Hy sou my 
daagliks teister oor Juan en kla oor allerlei klein goedjies wat 
Juan doen of nie doen nie.  
 
Hy sou my vra om ‘n probleem op sy foon of rekenaar uit te 
sorteer, en terwyl ek nog besig was om vas te stel hoe ek die 
probleem kan oplos, het hy ‘n vloermoer gegooi deur goed te 
begin rond gooismyt, en my daarvan beskuldig dat ek hom nie 
wil wys hoe om dit te doen nie, en dat ek op hom spioeneer.  
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Wanneer Ben hulp van enige aard nodig gehad het, moes ek 
onmiddelik beskikbaar wees. Hy het dikwels my vriende 
ongemaklik laat voel, soveel in so ‘n mate dat hulle nie meer 
kom kuier het nie.  
 
Hy sou my aanval wanneer as ek ‘n woord verkeerd uitspreek, 
of omdat ek my oë toe gemaak het terwyl ek met hom praat, of 
omdat ek my mond snaaks trek terwyl ek werk.  
 
Dinge het net erger geword by die dag erger geword. Stadig 
maar seker het ek begin besef dat hy nie meer die sagte, 
liefdevolle, begripvolle, en ondersteunende man is met wie ek 
getrou het nie. Inteendeel, hy was totaal die teenoorgestelde.  
 
Ben en sy skoondogter het nie juis ooghare vir mekaar gehad 
nie, en ek het onthou dat sy eendag vir my op ‘n baie subtiele 
manier genoem het dat hy ‘n Narsis is. Ek het begin navorsing 
doen oor Narsistiese persoonlikheidsversteuring, en besef dat 
Ben inderdaad ‘n Narsis is. Dit is later deur my sielkundige 
tydens ‘n besoek deur my en Ben aan haar bevestig.  
 
Die manier waarop hy mense in winkels, Malls, en restaurante 
behandel het, het veel te wense oor gelaat. Hy het letterlik 
nooit vir die kelners enige fooitjie gegee nie. Hy sou gereeld 
fout vind met iets of iemand, en dan die bestuurder roep om te 
kla. Dit sal oor iets kleins wees, soos bv. ‘n paar skoene wat 
R50 elk gemerk is. Sy redenasies sal wees dat dit per skoen 
beteken en nie per paar nie. Hy sal kla omdat ‘n trollie vol stof 
is aan die onderkant waar mens dit nie kan sien nie, of dat die 
kassieres met mekaar gesels terwyl hulle werk. Ek het dit uiters 
vernederend gevind en het later sommer net uit gestap en 
buite die winkel vir hom gaan staan en wag tot hy klaar is.  
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Ben was ‘n uitstekende kul kunstenaar, hipnoterapeut, en is op 
gelei in hipnotiese taal. Hipnotiese taal Dis die gebruik van 
woorde of sinne op ‘n spesifieke manier om sodoende ‘n sekere 
reaksie by ‘n persoon uit te lok. In die beginEers het dit my 
beïndruk, maar mettertyd het ek besef dat dit alles deel van sy 
manier was om mense te manipuleer.  
 
Hy sou kulkuns enige tyd en op enige plek doen om aandag te 
trek. Hy sou ‘n ontstelde persoon in ‘n vriend verander in ‘n 
rekord tyd in ‘n vriend verander. Ek het persoonlik gesien 
hoedat hy eendag gestop is deur die verkeers polisie vir spoed. 
Hy het onmiddellike met sy kulkuns  begin, sy hipnotiese taal 
gebruik, en sodoende hulle aandag so af gelei dat hulle op die 
ou einde end totaal vergeet het hoekom hulle hom in die eerste 
plek af getrek het. Hy het weg gery sonder ‘n boete weggery. 
Hy het dikwels gesê die lewe is ‘n “game”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOLMAAN 
 
Ben het my van die begin af vertel dat volmaan ‘n geweldige 
invloed op hom het. Dit maak hom baie aggressief en hy is glad 
nie homself nie. Sommige maande is erger as ander.  
 
Ek het dit dikwels beleef. Hy sal kort van draad wees, 
geïrriteerd, ongeduldig en totaal onredelik. Soms was dit asof ‘n 
demoon van hom besit geneem het, veral wanneer hy my aan 
gevat het oor iets kleins. Sy oë sou donker raak, sy gesig sou 
vertrek in ‘n verwronge duiwelse glimlaggende masker, soos 
wanneer mens dit geniet om iemand seer te maak.  
 
Ek het eendag vir hom gesê dat hy my soos ‘n kakkerlak laat 
voel wat hy besig is om dood te maak, en da thy nie gelukkig is 
met die doodmaak proses totdat hy dit totaal in die grond in 
vertrap het, en dan vir oulaas sy skoen se punt nog sou draai 
totdat daar niks daarvan oor gebly het nie.  
 
Aanvanklik het Ben dit reg gekry om my geweldig te ontstel. Ek 
sou huil en hom om verskoning vra en ‘n drukkie gee, selfs al 
het ek geweet ek het niks verkeerd gedoen nie. Maar dit het 
net tot op ‘n punt gebeur, totdat ek begin besef het hy probeer 
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my manipuleer en domineer, en dat hy besig is om na ‘n punt 
toe te werk. Hy wou my breek. Sy aanvalle teenoor my ten 
opsigte van my seun, Jean [Juan?] het my begin kwaad maak. 
Ek het besef hy het my probeer af breek deur my seun.  
 
Stadig maar seker het ek begin voel hoe ek agteruit gaan. Ek 
was gestres. Ek het af gerem en moeg gevoel. My vriende het 
selfs begin opmerk dat ek oud en moeg lyk.  
 

 
 
 
JY BREEK MY 
 

Jou vlymskerp woorde breek my 
Vrommel Frommel my op tot klein stukkies metaal 
Jou ysblokkies oë, kliphard en koud 
Laat my keer op keer weer die losprys betaal 
 
Moeisaam soos altyd tel ek die stukkies op 
En stukkie vir stukkie las ek dit weer aan mekaar 
Hoe lank nog o siel sal ek kan aanhou lap?  
Voordat die stukkies te klein is om aan mekaar te plak?  
 
My hart is ‘n polsend polsend-verwonde orgaan 
Wat eintlik al lankal moes ophou klop het 
So lank al gewond, bloeiend, vol letsels 
So lank al gelouter en deur die lewe gefop 
 
Wie sal my dan tog van jou kan bevry?  
Wie kan my help om jou oë te vermy?  
Is dit jy wat met arends oë die in my kyk?  
Is dit jy wat oënskynlik tog so opreg lyk?  
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Jy gaan my weer folter, met woorde kasty 
My weer op pieke van emosie laat ry 
Maar dit was my keuse, die probleem moet ek wenoorwin 
Want hartseer en pyn wil ek nie meer ken nie 
 
********** 
Die lewe loop soms draaie met 'n mens en leer ons lesse, vir 
die dié wat wil leer. Uiteindelik leer mens dat wysheid swaarder 
moet weeg as emosie, en dat vrede soms 'n pynlike prys het 
om te betaal. Tog is daar altyd die goeie wat mens saam met 
jou kan neem uit elke situasie. Gebruik dit, en groei!  
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DIE QUEEN 
 
Sy is Queen koningin van haar huis, vrou vir haar man, ma vir 
haar kinders, steunpilaar vir haar baas, dogter vir haar ouers, 
suster vir haar siblings en ‘n oor vir haar vriende. Maar vir haar 
is elke dag net nog ‘n dag, met verveelde roetines, herhaal-ou 
probleme, robot-lee leë uitdagings en adrenalien-vrye krisisse. 
Sy kla nie – al is sy in die diepte van haar wese siels moeg, 
haar oë dof geblus, haar hart bitterlik eensaam en al lê help-my 
nog stil op haar lippe, sien niemand dit raak nie; - hoor 
niemand haar kreet nie. Vir hulle is sy net eenvoudig 
vanselfsprekend, onmisbaar, gerieflik, onuitputbaar en - ‘n 
Queen.  
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NOTA AAN SELF 
 
Vandag het ek besef dat Ben soos ‘n petrol tank tenk is, en ek 
is die petrol wat hom permanent moet vol hou en voed. Sy 
honger is bodemloos. Dit bestaan uit aanprysings, en hom 
vertel hoe wonderlik hy is, en oor en oor dankie se vir als, en 
als doen soos hy dit wil hê, en 24/7 reg staan vir hom, en ‘n 
ophef van hom maak, en hom pamperlang, en … en …. Die 
oomblik dat hy nie meer gevoed word nie, begin hy onrustig en 
honger raak.  

Maar ek sukkel al ‘n rukkie om hom gevoed te hou. Hy het 
gister vir my gesê ek stoot hom weg. Die waarheid is, hy voed 
my nie terug nie, en ek kan nie meer alleen al die voed werk 
doen nie. My supply het begin uit hardloop. My resources is 
gedreineer. Ek is besig om self ondervoed te raak.  
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HOOFSTUK 8 
 
BEN VRA VIR ‘N EGSKEIDING 
 
Op ‘n dag het Ben by die huis in gestap en daarop aan gedring 
dat ek vir hom sy rewolwer gee. Ek het geweier, vir hom gesê 
dat hy gedreig het om mense te skiet en dat dit hom volgens 
my, hom onbevoeg maak om ‘n vuurwapen te besit.  
 
Hy het sy bes gedoen om kalm te probeer bly, maar ek kon 
sien hy was woedend. Hy het gedreig om my en Juan se kaste 
om te keer. Hy het gesê dat niemand in twee-en-dertig jaar het 
niemand nog ooit sy vuurwapen van hom af weg gevat het nie.  
 
Toe se sê hy weer sy rympie op; :  
 
Ek is nie meer gelukkig nie.  
Ek het ‘n fout gemaak om met jou te trou.  
Ek voel soos ‘n indringer.  
Ek voel asof ek op eiers loop.  
 
En toe vra hy vir ‘n egskeiding.  
 
Op die ou einde end het ek my prokureur voor hom gebel. Hy 
het my met sy trou ring gegooi, gesê ek moet die egskeiding 
aan die gang kry so gou as moontlik aan die gang kry, en sy 
klere in die kar begin laai.  
 
Ek was in trane, maar was verlig. Ek onthou hoe ek my kop in 
my hande laat sak het toe hy by die deur uit is, en God gedank 
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het dat hy weg is. Ek was ontslae van hom en daar sou hopelik 
binnekort weer vrede in my lewe wees. 
 
 Verkeerd!  
 
Die volgende oomblik was hy terug. Hy het nog ‘n klompie goed 
kar toe gedra, toe op pad uit gestop en vir my gesê dat hy my 
nou op sy foon gaan blok. Ek het gesê dis reg. Hy het gesê ek 
moet onthou ek sal hom nie in die hande kan kry of ooit weer 
met hom kan praat nie. Ek het gesê dis reg. Hy het gesê as hy 
more iets oorkom moet ek asseblief nie na sy begrafnis toe 
kom nie. Ek het gesê dis reg.  
 
Hierna het hy voor gestel dat ons saam gaan sit en ‘n skei- 
ooreenkoms opstel. Ek het nie die krag hiervoor gehad nie en 
gesê ek gaan ‘n ent stap. Op die ou eindeduur  is hy nie weg 
nie en het hy gaan slaap. Ek het daardie aand op die bank 
geslaap.  
 
Ek het my prokureur die volgende dag gaan sien e‘n gereël dat 
‘n dagvaarding aan Ben gestuur word. Die prokureur het aan 
beveel dat ek die vuurwapen polisiestasies toe neem en daar 
indien vir bewaring. Die polisie beamptes het eers doelloos 
daarmee rond geskarrel en na dokumente gesoek, so asof hulle 
nie geweet het wat om daarmee te maak nie, en te bang was 
om daaraan te vat. Later het hulle vir my kom sê dat ek ‘n saak 
teen Ben sal moet maak sodat hulle hom kan gaan arresteer, 
anders kan hulle nie die vuurwapen inneem nie.  
 
Om ‘n saak teen Ben te maak sou net vir my net baie probleme 
geskep het. Dit was die laaste ding wat ek wou doen, want 
hulle sou hom arresteer, en hy sou dan weer vry gelaat word. 
Ek wou nie eers begin dink wat hy dan aan my sou kom doen 
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nie. ‘n Oproep aan die prokureur het ook niks gehelp nie. Ek is 
dus weer terug huis toe met die vuurwapen, sonder dat ek iets 
kon uit rig.  
 
BEN VERANDER WEER VAN PLAN 
 
By die huis gekom het Ben my vertel dat hy van plan verander 
het. Hy wou nie meer voortgaan met die egskeiding nie. Hy het 
my daarop gewys dat hy ‘n ou man van 68 is wat nêrens het 
om heen te gaan nie. Hy het nie belang gestel om ‘n plek te 
huur of ‘n mobiele huis te koop soos wat hy voorheen al 
gedreig het nie. Hy het gevoel dat hy hier ‘n dak oor sy kop  
het, met warm water en krag, en sy diere is versorg. Hy het 
voor gestel dat hy aan bly en huur betaal. Ons kon steeds die 
slaap kamer deel, en as ek ‘n mans vriend wou hê, was dit reg 
met hom. Ek was geskok tot in my siel! Die man het werklik nie 
om gegee hoe ek voel of wat ek wou hê nie, ; dit het alles net 
oor HOM en SY behoeftes gegaan!  
 
Dit het vir ‘n paar dae lank so aan gegaan. Op die ou 
eindeUiteindelik  het hy gewen en ek het besluit om hom nog 
een kans te gee. Vir ‘n rukkie het dit goed gegaan, maar 
stadigaan het Ben weer begin terug keer na sy ou weë toe. 
Soos hulle sê, : “a A leopard never changes its spots”.  
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DIE LAASTE STROOI 
 
Juan het nooit met my en Ben se verhouding in gemeng nie, ; 
ek het hom gevra om dit nie te doen nie. Dit sou dinge net 
verder gekompliseer het. Dit het egter nie verhoed dat hy baie 
ontsteld geraak het wanneer Ben my sleg behandel en ontstel 
het nie. Juan het een dag sy vuis buite teen die muur stukkend 
gaan slaan uit pure frustrasie. Ben het hom probeer uitlok 
soms, maar op my versoek,  het hy kalm gebly en nie 
gereageer soos wat Ben wou nie.  
 
Op ‘n keer het Ben sy motor sleutels verloor en dit toe oplaas 
die ou einde buite in die asblik gekry. Hy het geïnsinueer dat 
Juan dit weg gegooi het. Ek het geantwoord dat dit nie sin 
maak nie, want na ná alles wat al gebeur het, sou Juan liewer 
wou hê hy moet gaan.  
 
Die laaste truuk wat hy probeer het, was om Juan daarvan te 
beskuldig dat hy sy motor se seiltjie, son skerm, ‘n bestelling 
sleutelhouers en lisensieskyfie houers,  wat hy nog moes af 
lewer, en ‘n urine bottel wat hy in die sy voertuig hou vir 
gebruik op sy lang reise, weg gegooi het. Ben het die items uit 
sy voertuig verwyder voordat hy dit in gevat het paneel klopper 
toe vir herstel werk.  
 
Ben se beskuldigings het net nie sin gemaak nie. Ek onthou 
egter die dag toe Ben alles in die motorhuis gaan stoor bêre 
het. Ek weet ook Juan was nie daar soos wat Ben beweer het 
nie. Aanvanklik het Ben ook gedink hy het alles in die motorhuis 
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gestoor. ‘n Paar dae nadat hy die items nie kon opspoor nie, 
het hy skielik gesê hy onthou nou hy het dit in Juan se kattebak 
gesit.  
 
Ben het Juan toe gekonfronteer hieroor en toe hy dit ontken, 
aan gedring dat hy vir ‘n leuen verklikker toets gaan. Juan se 
pa het hiervan te hore gekom, en gesê hy sal dit nie toelaat 
nie, want Juan is nie ‘n krimineel nie, en nog minder het hy 
nodig om enige iets te bewys.  
 
Ben het weer eens begin dreig met sy “spells”, en om ‘n klag by 
die polisie te gaan lê dat Juan onwettig in besit van sy 
vuurwapen is. Hy sou hulle vra om hom op ‘n Vrydag te 
arresteer sodat hy eers op ‘n Maandag vry gelaat sou word. Ek 
het gevoel dis belaglik. Ek het na alles die vuurwapen in sy kluis 
gaan toesluit en het die kode gehad. Ek het ook die polisie 
daarvan in kennis gestel.  
 
Ek was teen die dié tyd lankal oortuig dat Ben ‘n gevaarlike 
man kan wees. Ek was bang vir hom. Vir sy eie veiligheid, stuur 
ek Juan weg na my ouers toe. Kort hierna maak Ben weer 
dreigemente oor die rewolwer. Ek verwyder dit uit Juan se 
kluis, en sluit dit in Ben se kluis in ‘n sakkie toe. Sou hy wel die 
polisie uit kry, sal hy ‘n gek van homself maak.  
 
Daardie aand vra ek Ben vir ‘n egskeiding. Ek sê aan hom dat 
die huwelik nie werk nie aangesien;: 
 

 Hy voel hy het ‘n fout gemaak om met my te trou 
 Hy is nie meer gelukkig is nie 
 Hy soos ‘n indringer voel, en; 
 Hy permanent voel asof hy op eiers loop.  
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Ek is ook nie meer gelukkig nie. Ek is moeg en kan nie langer 
so aangaan nie.  
 
Sy antwoord was dat hy lief is vir my maar dat ek moet voort 
gaan met die egskeiding as ek so voel, en dat dat ek net moet 
onthou, dit gaan lelik raak. 
 
Ek was onrustig. Ek het nie meer veilig gevoel nie. Hy was nie 
in staat tot liefde nie. Hy het dit bevestig tydens ‘n onlangse 
besoek aan die sielkundige om ‘n bevestigings brief te kry dat 
hy sy katte nodige het vir sielkundige redes. Die sielkundige het 
hom gevra of, as hy moes kies tussen my en sy katte, wie sou 
hy sou kies? . Hy het sy katte gekies. Sy het vir hom gesê het 
dat hy my  dan nie lief het nie. Sy vernis het begin verweer. Ek 
kon net daar sit, stom geslaan, terwyl die trane oor my wange 
rol.  
 
Sy het aan hom ‘n altimatum ultimatum gestel dat, as hy haar 
halfpad ontmoet en ‘n ligte kalmeerpil drink om sy humeur te 
beheer, en sal ophou om mense se te dreig met geweld, sal sy 
hom sal help met die brief. Hy het geweier, en sy het nie die 
brief gegee nie. Op pad huis toe het hy my vertel dat dit 
tydmors was, en dat, as hy sy katte verloor, hy haar ook sal 
gaan uithaal. Ek was vreesbevange!  
 
Die sielkundige wou my die volgende dag dringend sien. Sy het 
gesê dat  sy in haar professionele hoedanigheid as sielkundige 
verplig is om aksie teen Ben te neem en hom aan te gee, maar 
dat as sy dit doen, dit ‘n groot storie kan raak. Daarom sou dit 
beter wees as ek hom liewer aangee. Hy sou heel waarskynlik 
aan gekla word, toe gesluit word, en in Weskoppies op geneem 
word vir opserwasiewaarneming.  
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Ek was in ‘n toestand! Dis presies ‘n situasie waarin ek nie wil 
of kan wees nie. Ek het ‘n maatskaplike werkster gekontak wie 
wat die sielkundige laat weet het sy neem verantwoordelikheid 
vir die situasie.  
 
Mense sal seker vra hoekom ek hom beskerm het. My antwoord 
is: Omdat omdat ek vir hom bang is aan die een kant, en vir 
hom lief is aan die ander kant. Met die dinge wat hy reg kry, en 
die dreigemente wat hy al aan my gemaak het, watse gevaar 
sou dit my nie in plaas indien hy daar sou uitkom nie?  
 
Terwyl ek besig was om die situasie te probeer uit sorteer, 
moes ek met ‘n skok besef dat ek op myself aan gewese was. 
Niemand sou by my staan nie. Ek was stoksiel stoksiel-alleen.  
 
Die boek is redelik af gewater omdat ek versigtig moes wees 
wat ek hier sê. Die hele doel van die boek is om net ‘n 
boodskap oor te dra van mishandeling, Narsisme, en dat mens 
dit kan oorwin.  
 
Die hartseer deel daarvan, is dat mens tog nog altyd alleen 
staan met jou letsels, en dat net jy alleen die beste daarvan 
kan maak.  
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HOOFSTUK 9 
 
DIE EGSKEIDING 
 
Die volgende oggend word Ben wakker en vra my of ek seker is 
ek wil ‘n egskeiding hê, ; ek antwoord ja. Toe sê hy dis reg, hy 
sal my nie teë staan nie. Ons kan self hof toe gaan en die 
nodige doen, die dokumente dan na die Sherrif balju toe vat 
sodat dit op hom gedien bedien kan word, en daarna terug 
neem hof toe. Ek was verlig maar ook gebroke. Ek het gesukkel 
om nie te huil voor Ben nie. Hy moes met iemand gepraat het 
die vorige aand gepraat het, want hy sou nie al die dinge self 
geweet het nie. Ek was bewus daarvan dat hy telefonies in 
kontak was met ‘n paar vroue op in daardie stadium, en dat hy 
ten minste een ontmoet het in die dié tyd.  
 
Die dag wat ons hof toe is, kon ek my trane nie keer nie. Ben 
het niks gesê nie. Die hele proses het ons net R130 gekos. 
R130 vir iets wat as ‘n sprokie begin het, en in ‘n nagmerrie 
verander ontaard het. Die hof het vir my gesê dat hulle my 
binne tien werks dae met ‘n hofdatum sou kontak.  
 
Ben het gevra of hy nog ‘n rukkie kan aanbly totdat hy nuwe 
akkommodasie kan kry. My seun was nog steeds by my ouers, 
en ons het so normaal as moontlik probeer aangaan. 
Gedurende hierdie tyd het ek ‘n “blog” op Facebook begin, en 
sketse geskryf oor my emosies en ervarings. Later, nadat Ben 
uit getrek het, het ek ook begin skilder. Dit het my geweldig 
gehelp om my emosionele pyn te verwerk. Ek was bitter 
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hartseer. Dit is nie wat ek wou hê nie, maar dit is wat ek moes 
doen.  
 
 
DIE BESLUIT 
 
As ek die horlosie net kon terug draai na 'n tyd toe alles nog 
happy was. Toe ons saam kon lag en dinge doen. Toe die son 
oor ons geskyn het op die treinspoor brug, en Kimberley se gat 
speels vir ons gewink het. Hoe het ons nie daar verlore geraak 
tussen ou vermufde geboudjies geboutjies en gebreekte 
grafstene nie! Tog het die son daardie dag, soos baie ander 
dae, oor ons geskyn en ons harte was vol liefde en lag. 
 
Die horlosie tik geduldig voort, hier waar ek by die tafel sit. Om 
my is dit skemer-stil. As mens mooi luister, kan jy my hart hoor 
klop, gebroke. Ek sien my trouring skitter in die stroompie van 
my trane, my oë volg dit tot by die judge se hamer.  
 
Die-klank-die-pyn 
die-wanhoopskreet  
skree-deur-elke-siel-wat-weet 
toe-my-ring-onder-die-hammer-breek 
is-ons-geskei 
dis-als-verby …   
 
Ek staan nou alleen in ‘n wêreld vol mense. Dra my pyn alleen. 
Steeds vegtend teen die monster wat my lag kom steel het. 
Met vrees woorde het hy my menswees stelselmatig kom 
vernietig. Ek moes kies, : liefde en pyn? , of mooi herinneringe 
en vrede? Met tyd en hulp sal genesing kom. Sou ek jou kon 
vergeet? 
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EK SNORK!  
 
Sommer net so ‘n stukkie humor so tussen die hartseer deur, 
maar dit het ook in die wagtyd voordat Ben uit getrek het 
gebeur, en ek het toe ‘n blog daaroor gaan skryf. Ons het ‘n 
kamer bly deel totdat hy getrek het. Mens kan sien die nice-
geid is nou nie meer daar nie: 
 
Dis amptelikeamptelik:, EK SNORK!! Dertig persent van 
volwassenes snork, veral die ouer garde, en vrouens maak ‘n 
volle 1/3 daarvan uit (moenie stres nie, ek het dit ge-Google).  
 
Ek wou eers “embarrassed” voel, maar toe besluit ek gaan nie, 
want dis natuurlik, menslik, realiteit, ‘n feit, en daar’s redes. 
Ouderdom laat alles sak, : boude, maag, borste, velle, 
kleintongetjies, en so meer.  
 
Nou dis waar die snork vandaan kom, ; dis die asem wat oor 
die uitgesakte klein tongetjie beweeg, beslis in my geval, en dit 
laat vibreer soos die “boxers” as hulle daardie klein rooi 
balletjies so brrr-brrr slaan.  
 
So ‘n paar maande terug het ek snags wakker geword met ‘n 
hand op my arm wat “squeeze”. Dit was natuurlik Ben se hand, 
en die “squeeze” was om my te laat weet ek snork. Ek het 
natuurlik gedink hy is maar net mal oor my. Later was dit ‘n 
ligte skop teen die been, of ‘n stamp teen die rug.  
 

Formatted: Font: Italic



 76

Nou die aand word ek egter wakker en ek sien hom regop sit 
op die kant van die bed, en hy se: “GGOOOOO PFFFFFF, F… k.” 
en toe weet ek, die man suffer!!!  
 
Gisteraand het ek egter besef dit raak nou ‘n krisis, want dit 
was nie meer “squeeze”, stamp of na-klank nie, hy het begin 
klop …..aan die kopstuk. Ek kon dit net nie verstaan nie, want 
ek was nog half wakker, dan klop hy alweer. Deur die blare het 
ek elke keer gedink: “vir Vir wat klop hy alweer, ek is mos 
wakker!?... en toe vanoggend die verassing….my eie snork- 
video sodat ek self kan hoor. Ek moet sê, ek doen glad nie sleg 
nie.  
 
Nou ja, wat hy volgende gaan probeer weet ek nie, maar ek 
sien nogal uit daarna. Intussen gaan ek heerlik voort snork.  
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KAN JY NOG ONTHOU?  
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Die tydperk wat Ben nog gebly het voordat hy uit getrek het, 
het dit redelik goed gegaan. Ons het heel goed oor die weg 
gekom, onder omstandighede. Dit was nie meer nodig om 
verkleinerend of dominerend te wees nie. Ons het mekaar 
gehelp waar ons kon en selfs ‘n keer of wat vir middag ete uit 
gegaan. Dit was steeds baie swaar vir my. Ek was permanent 
emosioneel en het dikwels gehuil, veral snags as Ben geslaap 
het. Dalk het hy dit agter gekom, ek weet nie. Ek dank die 
Vader net dat ek kon vas byt in die tyd, en nie kop uit getrek 
nie.  
 
Een aand het ek vir Ben gevra of ek vir oulaas in sy arm kon lê. 
Hy het gesê dis reg. Ons het oor die goeie tye gesels, en hoe 
ons by die egskeiding uit gekom het. Ben het my seun en die 
kompleks daarvoor geblameer, asook die probleme met die 
katte en die reëls en regulasies. Vir hom was die oomblik heel 
waarskynlik ‘n frustrasie, ; vir my was dit egter ‘n groet, ‘n 
spesiale herinnering wat ek my eie wou maak. ‘n Herinnering 
wat ek ook op papier vas gelê het: 
 
Onthou jy nog ons laaste keer saam, my lief? Ek het vir oulaas 
teen jou bors vaarwel kom lê. Jou hand het warm myne gepat 
en ons het onthou-jy-nogs gesels.  
 
Jy het gesê - onthou jy nog die dag toe ons koswaentjie af- 
gehaak het, en in die straat af gejaag het?  
 
Ek het gesê - onthou jy toe die treadmill gebreek het, en ons 
follow-me aerobics deur die huis masjeer het?  
 
Jy het gesê - onthou jy die fairy lights elke somersaand in die 
tuin?  
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en ek het gesê - onthou jy die pannekoek bak, en doughnuts 
maak, en die olie streep tot by die huis?  
 
En ons het gelag soos lank-lank gelede toe ons nog in 
Sprokieland gebly het? .  
 
En jy het gesê - waar het dit dan verkeerd gegaan, my lief?  
 
Toe het ek niks gesê nie – en dit het stil geraak …  
 
So het ons bly lê in mekaar se warmte bly lê - jou hart polsend 
teen my wang - totdat my trane nat teen jou bors gehuil was … 
vir oulaas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOOFSTUK 10 
 
BEN TREK UIT 
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Die dag toe Ben uit trek was die hartseerste dag van my lewe! 
Dit is nie waarvan ek gedroom het nie. Ek wou oud word saam 
met hom. Ek wou hê ons moet na mekaar omsien, mekaar lief 
hê en respekteer tot die dag van ons dood.  
 
Hy het uit getrek na ongeveer twee weke. Het Hy het al sy 
besittings op ‘n trailer sleepwa gelaai in twee vragte en is weg 
vir altyd. Hy het gesê hy sal nooit terug kom na die kompleks 
toe nie. Hy het die plek gehaat met al sy reëls en regulasies, en 
die mense. Terwyl hulle sy laaste vrag gelaai het, kon ek nie 
ophou huil nie. Ek het voor almal gehuil. Dit het my min 
geskeel wie my sien en wat wie dink. Ek kon net eenvoudig nie 
my hartseer en trane beheer nie. Nie eers die sterkste 
kalmeerpil wou help nie.  
 
My vriendin het my die vorige dag gevra hoekom probeer ons 
nie maar weer nie? Ek het gesê dit sal niks verander nie. Dis Dit 
sal net ons marteling uitrek en meer komplikasie veroorsaak. Ek 
dink ek verstaan nou daardie “quote” wat se: ”If you love 
something, set it free. If it comes back, it’s yours. If it doesn’t, 
it never was.” 
 
Ek het geweet Ben sou nooit weer terug kom nie, en selfs al 
sou hy wou, sou ek hom nooit kon terug vat nie.  
 
 
 
 
 
 
VAARWEL!  
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Die weke het dae geword, die dae ure, die ure minute, en nou 
staan ek hier en kyk na jou kar en die trailer sleepwa vol gelaai 
van met jou goed. Die laaste groet voel swaar, swaarder as 
lood, soos die dood. Dit anker my vas, verskeur my siel, en 
stoot die trane deur my lyf, by elke sweetgaatjie, sielsgaatjie en 
traangaaitjie uit. Ek weet ek moet groet, maar ek WIL nie…. 
maar ek MOET!!  
 
Ek staar die trailer sleepwa agterna tot die briek liggies om die 
draai verdwyn. So staan ek lank nog, soos Lot se vrou wat in ‘n 
sout pilaar verander het - twee jaar staan saam met my stil. 
Later word ek weer half mens en strompel verslae my huisie in.  
 
Dis leeg sonder jou en die katte en die papegaai…. Ek sit die 
ketel aan en sien jou in die tee koppie, die suikerpot, die 
melkbeker. Ek sien jou voor die lessenaar sit, in die slaapkamer, 
in die tuin, in elke blom….., maar ek hoor jou nie. Jou stem is 
still….  
 
‘n Snik skeur deur my lyf, oor my lippe en weergalm teen die 
mure uit. Ek vryf krampagtig oor die bed waar jou lyf eens was, 
maar dis koud, yskoud. Dis soos die dood, net veel erger, want 
jy lewe. 
________ 
 

Vanaand het ek vir jou ‘n graf gegrou  
dit in die verste hoek van my hart ingebou  
‘n handvol gekneusde blomblare gestrooi  
elkeen met traandruppel skerwe getooi  
‘n miswolk het voor jou gesig gaan lê  
en ek het vir oulaas vir jou vaarwel gesê  
want toe ek my rug draai het ek geweet  
jy was die samevatting van al my leed 
"ROAD RAGE" 
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Kort nadat Ben weg is, gaan haal ek my seun by my ouers. Die 
reis draai nie goed uit nie, want die afgelope tyd se stres en 
frustrasie vier hoogty in my gemoed en my lyf. Soos ons almal 
weet, is die Suid-Afrikaanse bestuurders ‘n nagmerrie op die 
pad; .  
 
Dis Dinsdag, vroeg oggend, en ek druk my karretjies se neus 
Hartebeespoortdam se kant toe om vir Juan te gaan haal. 
Deesdae is my voet lig op die pedaal, want petrol is duur en ek 
hou outannieperfek by die spoed grense. Soos dit deesdae mos 
maar gaan, hou niemand eintlik by die spoedgrense nie, en elke 
tweede kar wil-wil hier aan my alie kom lek. My mens, dan 
borrel my bloed mos, maar my ma het my geleer om ‘n dame 
te wees, en al jeuk my middel vinger en krul my tong, hou ek 
hulle maar net so in die tru-spieëltjie dop, en “cruise” voort. 
 
Oor die berg wissel die spoed grens tussen 60 en 80km per 
uur,;  dit voel asof ek kruip en my karretjie wil met alle mag 
vinniger ry, maar ek werk hard, haal my voet van die petrol af 
met elke afdraand, ry in ‘n laer rat, en gee weer vet met elke 
opdraand. My "instant fuel consumption" lyk goed, ek vorder … 
stadig … maar goed, die enjintjie brul en die wiele sing om die 
draaie en oor die bulte . Die soveelste kar kom lek hier aan my 
alie soos ‘n jagse reun hond, besluit hy hou nie van die reuk 
nie, en jaag oor ‘n sperstreep, bult bult-op by my verby. Boetie, 
nou begin my bloed kook, want wat nie fair is nie, is darem nie 
fair nie. My kneukels staan wit soos ek die stuurwiel vasklou, 
veral die middel vinger.  
 
By die stop wag ek geduldig tot dit veilig is om ter ry, en net 
toe ek so wegtrek, kom hier mos ‘n swerkater van agter af en 
sny links verby, reg voor my in. Mense, toe gee die tannie vet 
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en mik reg op sy deur af! “Jou bliksem” skree ek, “vandag ry ek 
jou moer toe”! Ek dink die ou se boude moes hande geklap het, 
want skielik is hy net ‘n rookwolk, met my agterna. Ek druk die 
sport knoppie en trap daai karretjie soos hy nog nooit getrap 
was nie. Iewers tussen deur hoor ek ‘n alarm skree toe ek die 
140km/h h-barrier tref, maar ek trap hom, gooi ‘n paar 
veelseggende vingers by die sondak uit, en skel sulke stringe in 
vreemde tale!!!  
 
So net voor ek hom inhaal, moet ek afdraai. Sal die swerkater 
mos nie heerlik lag en vir my waai nie! Vergete is spoed grense 
en petrol spaar, ; die tannie gee nou vet! Ek is kwaad!! Kwaad 
oor die wetteloosheid wat om my aangaan! Kwaad omdat die 
ou wat die regte ding wil doen, geminag en soos ‘n idioot 
behandel word! Kwaad omdat niemand iets daaromtrent doen 
nie!! En kwaad vir mans wat met vrouens kan mors en dan 
daarmee wegkom, elke keer, en vir abusers, en die gemors in 
ons land!!  
 
Daardie aand toe ek in my bed lê en betragting doen oor die 
dag, wonder ek toe net wat ek nou eintlik bereik het. Buiten 
myself verloor en soos ‘n idioot gedra, het ek net mooi niks 
bereik nie, behalwe seker om so ‘n bietjie van die afgelope tyd 
se stres ontslae te raak!  
 
Die lewe het in elk geval ‘n onderstebo spul geword, en maak 
nie saak hoe hard mens probeer nie, dit bly net eenvoudig ‘n 
onderstebo spul. Die paar wat nog probeer, maak egter tog ‘n 
verskil, al is dit ook net om “maniacs” te irriteer, en so af en toe  
“road rage” te kry sodat ‘n mens vir ‘n rukkie beter kan voel.  
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HOOFSTUK 11 
 
EK WAG VIR ‘N HOF DATUM 
 
Die dae sleep traag verby terwyl ek wag vir ‘n hof datum wag. 
Ek en Ben hou nog kontak op Whatsapp en deur foon oproepe. 
Ek help hom om ‘n paar funksies op sy “computer” op te stel 
deur “Teamviewer”.  
 
Gedurende hierdie tyd bel ‘n vriendin my en vra of ek en Ben 
nog saam is, want sy het hom hand aan hand saam met ‘n 
ander vrou in ‘n Mall mall gesien. Ek was nie verbaas nie, maar 
dit het tog bitter seer gemaak. Ek het verneder en verraai 
gevoel.  
 
HOEKOM?  
 

Hoekom het ek jou in gelaat? Jou sjarme, en liefde het 
verander in ‘n maalkolk van domineer, kritiseer, beskuldigings 
en pyn. Ek het jou foute aanvaar, jou 70 x 7 keer vergewe, jou 
pyn-woorde gesluk en keer op keer jammer gesê vir niks. Ek 
het jou on voorwaardelik lief gehad.  
 
Jy het die storms in my oë, die stilte in my stem en die swaar in 
my hart geskep. Later het ek jou uit gesluit. Dit was nooit liefde 
nie, ; dit was net ‘n “game” (in jou eie woorde)?  
 
Jou geheim is uit. Met ‘n nuwe vrou aan jou sy het respek en 
herinneringe by my agterdeur uit gehol…., vir ewig!!  
 
Dankie aan die siele in my lewe wat wel die storms in my oë 
raaksien, die stilte in my stem hoor, en die swaar in my hart 
voel. Ek nooi julle hartlik in… E; en dankie aan God die Vader 
vir nog n kosbare lewens les! 
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MY DAG IN DIE HOF 
 

Ek het die eerste hof datum gemis omdat ek nie ‘n telefoon 
oproep ontvang het om my daarvan in kennis te stel nie. Ek 
moes dus terug gaan hof toe om aansoek te doen vir ‘n nuwe 
hof datum. Die nuwe datum is vas gestel vir Vrydag 13 
September 2019. “Just my luck”.  
 

Die magistraat was baie simpatiek en wou weet hoekom ek 
wou skei. Ek het my situasie verduidelik en gesê dat dit kort na 
ons troue aan die lig gekom het dat Ben ‘n Narsis is kort na ons 
troue. Hy het my gevra of ek bewus was daarvan dat Ben al 9 
nege keer getroud was, want nog nooit in sy hele loopbaan, het 
hy al met ‘n geval te doen gehad waar ‘n man 9 nege keer 
getroud was nie. Ek het ja geantwoord. Hy het nog ‘n paar vrae 
gevra en toe was alles verby.  
 
Ek was in trane al die pad huis toe in trane. Ek wou eers nie, 
maar het op die ou einde besluit om tog maar vir Ben te laat 
weet dat dit verby is. Ek moes dit seker een of ander tyd doen. 
Ben was baie kalm en byna verlig. Ek neem aan hy kon nou 
openlik ‘n verhouding met sy nuutste slagoffer hê.  
 
Ek het “Die storie van my lewe” gaan skryf. Ek moes net op ‘n 
manier van al die emosie ontslae raak, en dit het gehelp. Dit is 
vernoem na die titel van ‘n Neil Diamond Diamond-lied “The 
story of my life”. Ek het dit lank terug gehoor en dit het my 
diep geraak. Dit het die Storie van my lewe met Ben geword.  
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DIE STORIE VAN MY LEWE 
 
Net nou die dag het die storie van my lewe begin saam met jou 
begin, en dit was die mooiste sprokie wat daar ooit was. Jy het 
my jou prinses gemaak en saam het ons het in Kammaland 
gewoon. Jy het my op jou hande gedra en ons was mal-
gelukkig -- net vir ‘n rukkie. Jy was die sielsgenoot waarna ek 
so lank al gesoek het, my beste- vriend, my liefde!  
 
Maar skielike op ‘n dag het die winde begin waai, en uit die  
waai-wind het ‘n monster gekom, en die monster het in jou lyf 
in gegaan en jou siel van my af weg gevat, die siel wat eintlik al 
lankal syne was. Ek wou jou so graag red, my lief! In die 
donker van die nag het ek rond gedwaal en in ‘n woud vol 
monsters het ek na jou geroep, agter elke boom en bos na jou 
gesoek, maar toe ek jou kry het jy jou rug op my gedraai en 
gesê: – “It was all just an illusion, my dear, because I could 
never love you or anybody else, ; I can only love myself”.  
 
Vandag staan ek hier in ‘n kamer vol mense -- eenkant sit ‘n 
man-in-swart-klere en hy roep my – vra my uit oor ons sprokie 
–  
en terwyl my siel vlarde flarde waai  
en my hart stukke breek  
en die trane net hier agter die walle van my oë kom lê  
vir later se huil  
wil my hart jou smagtend terug hou 
maar my kop skree uit: let go! -  
vertel ek hom dat daar net herinneringe oor gebly het –  
vra ek ons vryheid -- vir altyd.  
 
Buite waai die wind teen my lyf, en ek wonder waar jy nou is, 
wat jy nou doen, en ek weet jy wonder nie oor my nie, of oor 
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my stukkende lewe nie, of hoe ek more môre gaan oorleef nie 
– jy het aan beweeg met ‘n nuwe prinses, al is dit net vir ‘n 
rukkie …  
 
En so eindig die storie van jou lewe saam met my vandag, 
terwyl ek weet die storie van my lewe saam met jou is nog lank 
nie verby nie.  
 
Maar eendag sal ek wakker word, en die son sal weer skyn, en 
my hart sal weer heel wees, en jy sal net ‘n vae herinnering van 
uit my verlede wees, en die storie van my lewe saam met jou 
sal lees – DIE EINDE.  
 
https://youtu.be/wXASLg-MoMw 
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HOOFSTUK 12  
 
DIE LEWE GAAN AAN 
 
Alles kom tot ‘n einde, en die lewe moet aangaan. My lewe was 
ellendig die afgelope tyd ellendig, veral na ná die egskeiding. 
Ek sukkel om aan te beweeg. Ek kan nie werk nie, ek voel 
depressief, ek dink aanhoudend aan die sprokie stadium van 
ons verhouding, en die goeie tye wat daar was. Ek moet myself 
gedurig daaraan herinner dat Ben ‘n Narsis is, dat hy nie goed 
vir my is nie, dat hy my emosioneel probeer afbreek het, en dat 
hy my nooit werklik lief gehad het nie. By tye sou ek na 
opnames luister wat ek op geneem het terwyl hy besig was met 
sy afbrekende gesprekke teenoor my. Ek het dit op geneem 
indien ek dit dalk eendag sou nodig kry.  
 
Die ergste is vir my is die feit dat hy nie in die minste 
geaffekteer geraak is deur die egskeiding nie. Hy het net aan 
beweeg met ‘n nuwe vrou asof niks gebeur het nie. Sy het 
sommer ook dadelik by hom begin oor bly vir naweke nadat hy 
uit getrek het. My verstand kon nie eens begin om dit te 
verstaan nie.  
 
Ek vra hom die ander dag of hy weet wat liefde is? Vra hom 
hoe hy so iets kan doen? Sy antwoord was baie ontwykend, 
maar wat hy wel gesê het, was dat liefde en seks nie vir hom 
belangrik is nie, ; dat hy nie “gay” is nie, en dat hy op sy 
ouderdom nie kan wag vir die stof om te gaan lê voordat hy 
aan beweeg met ‘n nuwe vrou nie.  
 
Dis toe dat ek besef dat ek totaal met hom moet breek, GEEN 
KONTAK moet hê nie! Elke keer as ek hom sou sien of met hom 
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sou praat, was my emosies weer ‘n warboel van voor af. Dit het 
my tien tree terug gesit, en ek moes vir dae sukkel om weer te 
kom waar ek was. Ek het begin om die dae van, geen kontak, 
af te merk op my kalenderalmanak, en dit voel soooo goed!  
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STOF TOT NADENKE 
 
Ek maak vir Ben ‘n  skildery vir sy verjaarsdag, vir oulaas, en 
skryf ‘n skets daarby. Of hy ooit die skildery op gehang het, 
weet ek nie, maar dit maak ook nie regtig saak nie. Wat saak 
maak, is dat dit iets in my vry gemaak het, en dis die 
belangrikste.  
 
******* 
 

Soms kan die lewe ‘n mens soveel klappe uitdeel, houe wat jy 
nie eintlik verdien het nie, maar houe wat jou hele lewe kan 
kom op bogger en jou in ‘n rigting in dwing wat jy nooit vir 
jouself sou kies nie.  
 
So is daar die storie van die man met die drie katte en die 
groen papegaai. Mishandeling en herhaalde trauma in sy kinder 
jare het sy menswees so beskadig, dat hy letterlik in twee 
gedeel was, die engel mens aan die een kant, en duiwel mens 
aan die ander kant. Hy sou graag mense wou vertrou, en het 
ook baie hard probeer.  
 
Wanneer hy ‘n nuwe vrou ontmoet het, het sy engel kant na 
vore gekom, en het hy daardie vrou op die hande gedra, en 
haar genurture, en vertroetel, en met liefde omvou.  
 
Dit het dan vir ‘n tydperk baie goed gegaan, totdat hy onrustig 
begin voel het, of iets gebeur het of gesê is wat hom onseker 
of minderwaardig laat voel het, soos toe hy ‘n kind was, en dan 
wou hy wraak neem teen die pyn wat hom toe aan gedoen is.  
 
Dis dan wanneer die duiwel kant sy verskyning gemaak het, en 
skielik het hy die abuser geword en sy geliefde die victim, en hy 
het hulle lewe in ‘n hel verander en gestreef daarna gestreef 
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om haar te breek soos wat hy as kind gebreek was. Sy intense 
hunkering na liefde en aanvaarding was dus ook sy, en die 
vrou, se grootste ondergang.  
 
Deur die jare het hy die een vrou na die ander so deur sy 
vingers laat glip, maar nooit kon hy insien dat die probleem 
eintlik by hom lê nie, want hy het geglo hy is sonder foute. Die 
enigste iets goed waarvoor hy werklik lief kon wees, was 
homself en sy diere, sy katte en sy papegaai. Vir hulle sou hy 
alles doen en alles gee, want hulle is nie mense nie, hulle kan 
hom nooit teleur stel, of seer maak, of verwerp, of ophou lief 
hê nie.  
 
Vandag is hy al ‘n ou man en sy voorland is ‘n alleen man 
sonder 'n geliefde. Dit maak van hom 'n ‘n arm man, maar ook 
‘n ryk man, want hy het al sy diere by hom, elke dag en elke 
nag, en so sal dit wees tot die dag van sy dood.  
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HOOFSTUK 13 
 
‘N NOOD KREET!  
 
Na die egskeiding het ek baie hard probeer om op my eie 
innerlike krag staat te maak. Ek het niemand gekontak nie en 
niemand het my gekontak nie.  
 
Ek het vir dae in die bed gebly, die meeste van die tyd gehuil, 
en alle belangstelling in die lewe verloor. Ek kon nie slaap nie, 
en uitputting het dit alles net nog erger gemaak. Ek het my 
twee ouer oudste seuns gemis. Ons het ‘n goeie verhouding 
gehad, maar vandat Ben in my lewe gekom het, het hulle 
onttrek. Hoe het ek nie sommige dae gewens dat hulle my net 
sou bel of ‘n boodskap stuur om te hoor hoe dit gaan nie!  
 

TYD 
 

Sy het haar kinders lewendig verloor:  
twee seuns, twee skoondogters, en ‘n kleinkind 
 
Weke het maande geword 
Hulle woon nie ver van haar af nie, 
maar hulle kontak haar nie meer nie  
In daai alleen-sad tye hunker haar moeder hart na haar 
kinders,  
‘n Whatsapp of oproep, net om te vra: “Is jy OK, maMa”?...  
Maar die selfoon bly nagstil  
 
Bloed wat dikker as water was, is nie meer bloed nie  
Êrens langs die pad het daai bloed op woestyn sand geval 
En stadig weg gesypel 
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Die horlosie op die kas tik, …  
Tick Tock….  
Tick Tock….  
en die uurglas loop leeg 
 
‘n moederhart bly 'n moederhart….  
As ek verkeerd was iewers langs die pad my kind, vergewe 
my?!  
kom vat my hand! 
  
Die horlosie op die kas tik 
Tick tock….  
Tick tock….  
die uurglas loop leeg 
 
Dis alleenstil….. 
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ENGEL VERE 
 
‘n Mens se gedagtes kan soms net so chaoties raak soos ‘n baie 
deurmekaar huis. Dan maal dit en skommel dit en swel dit en 
krimp dit, maar jy bereik net mooi niks, want die chaos is net te 
erg, en maak nie saak hoe hard jy probeer sin maak nie, jou 
gedagtes bly chaoties en jou emosies bly sneeubal totdat dit 
later voel asof die hele wêreld op jou skouers rus.  
 
Dis dan wanneer ‘n ‘engel veer’ my dikwels tot my sinne kom 
ruk, want soms wanneer ek dit die minste verwag, en op die 
onmoontlikste, “mind-bogglingste” plekke, sal ek af kyk en hier 
voor my voete, of langs my kar, of op my stoel, of in my 
vensterbank, sal daar ‘n ‘engel veer’ lê - vir my is dit ‘n  
boodskap van die engele af om te sê: – 
  
ons sien jou  
ons hoor jou  
ons dink aan jou  
ons dra jou 
ons verstaan jou seer  
ons sien jou bekommernis  
ons bring groete van ‘n geliefde in die hemel  
en ons maak vir jou ‘n gaatjie in die chaos vir ‘n nuwe gedagte  
 
Nou die dag was my kop weer so deurmekaar, en ek was 
alleen, en hartseer, en bang, en sonder hoop; en toe ek 
omdraai, lê daar  'n spierwit ’engel veer’ op my bedkassie. 
Versigtig tel ek dit op en rol dit saggies tussen my vingerpunte 
rond, en terwyl ek daarna kyk, spring daar skielik ‘n gedagte in 
my kop – bel ‘n vriendin.  
Ek glo ons almal het een of meer sulke vriendinne wat jy al jare 
lank ken, en saam met wie jy al ‘n paar sakke sout op geëet 
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het. Soms kom daar tye dat julle naby aan mekaar is, en die 
een die ander dra, en luister, en moed inpraat; en dan beweeg 
julle weer weg van mekaar af vir maande, of soms jare. Tot op 
‘n dag wat een weer deur ‘n krisis of moeilike tydperk gaan, en 
die engele ‘n ‘engel veer’ stuur wat sêe: “dis tyd om kontak te 
maak”. Dan is dit asof mens gister laas met mekaar gepraat 
het.  
 
Ek sê dankie aan God en my engele vir die ‘engel vere’, en vir 
my spesiale vriendinne vir hulle omgee, en verstaan, en moed 
inpraat, en raad gee, en vir die tye wat ek voel ek kan nie meer  
staande bly nie, dat julle my dan dra. Ons is voorwaar in 
mekaar se lewens gesit vir “reasons”, “seasons” en “lifetimes”.  
 
Love you all!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOOFSTUK 14 
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MY PAD NA GENESING DEUR SKRYF EN SKILDER 
 
Voordat emosionele genesing kan plaasvind, moet ‘n mens eers 
daai die gebroke deel van jou omhels, en jou waarheid en pyn 
in die gesig staar.  
 
Nou die dag kyk ek na ‘n video van ‘n jong vrou wat ‘n 
skoenlapper met ‘n geskeurde vlerk gered het. Hulle het 
onafskeidbare vriende geword, en sy het die skoenlapper oral 
saam met haar gevat, dit kos gegee, versorg, en selfs die vlerk 
herstel toe dit verder gekskeur het.  
 
Haar sorg het tot gevolg gehad dat die skoenlapper dubbel sy 
lewensduur gelewe het, en toe dit dood gaan, het die jong vrou 
saggies met dit gepraat, en dankie gesê dat sy die skoenlapper 
se vriend kon wees.  
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DIE SKOENLAPPER 

Die storie van die skoenlapper het my aan my eie storie 
herinner, my eie gebroke vlerk, en my stryd om te genees 
sodat ek weer kon vlieg.  

Net daar en dan besluit ek toe om ook die af vlerk- vlinder hier 
binne my te gaan soek, en as ek haar kry, haar op te tel en as 
deel van my lewe, my liggaam, my siel, en my hele wese te 
erken, want sy is reeds lankal daar.  

Ek sou uit vind wat die beste kos vir haar liggaam, haar 
gedagtes en haar siel is. Ek sou ‘n manier vind om haar weer te 
laat vlieg, so goed as wat sy kan met haar stukkende vlerk. Ek 
sou haar oral saam met my vat waar ek ook al gaan, en wat ek 
ook al doen, in die kar, by die werk, in die Mallmall, wanneer ek 
gaan stap, as ek gaan slaap – oral -- en haar my bondgenoot 
en beste vriendin maak. Ek sou met haar gesels – haar vertel 
wat my gelukkig en ongelukkig maak, en hoe ons vorder op ons 
genesings pad.  

Ek sou aanvaar dat sy weer mag seer kry, selfs al versorg ek 
haar ook hoe goed, en wanneer dit gebeur, sou ek weer soek 
vir antwoorde oor hoe om haar te help genees – selfs al sou dit 
ook nie perfek wees nie. Ek sou dit steeds doen op die beste en 
sagste manier wat ek moontlik kon – en stadig maar seker sou 
ons leer om mekaar te vertrou.  

En eendag, as haar dag sou aanbreek om my en hierdie wêreld 
te verlaat, sou ek met haar die herinneringe van ons “journey” 
deel, die goeie en die slegte daarvan. Sou ek haar vertel 
hoeveel sy vir my beteken het, hoe sy my gered het, en my 
lewe weer die moeite werd gemaak het. Ek sou haar vertel hoe 
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sy my weer gehelp het om te lag en te vertrou, en wat ‘n seën 
dit was om haar as my beste vriendin, bondgenoot en geneser 
te kon hê. Ek sou haar vertel wat ‘n voorreg dit was om haar te 
kon help om ‘n langer, voller lewe te kon hê – en terwyl sy haar 
laaste asem uitblaas, sou ek haar vertel hoe geëerd ek was, om 
saam met haar te kon sterf…..  .  
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OM MYSELF WEER TE ONTDEK 
 
Ek het besef dat, selfs al was ek net vir amper twaalf maande  
met Ben getroud, het hy tog daarin geslaag om my ‘n deel van 
myself te laat verloor. Ek was nie meer seker wie ek is nie, wat 
ek wil hê nie, en waarheen ek op pad is in die lewe nie. Ek het 
geen motivering en geen ambisie meer gehad nie. Ek het my 
blydskap en my self vertroue verloor. Ek het gewig op getel en 
onaantreklik gevoel. Ek het met depressie, angs en stres 
gesukkel en moes terapie kry. Ek moes myself eers weer vind.  
 
Een van die kosbaarste stukke gereedskap wat ek deur die jare 
ontvang het, was om my vrese en my waarheid in die gesig te 
staar. Ek het dit een keer van tevore gedoen, en ek kon dit 
weer doen.  
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“FACE” JOU VRESE 
 
Haar kop wil by die spoedgrens hou 
maar emosies wil nie meer nie 
Dis ‘n ewige battle van ry-stop-ry  
tot sy later self nie meer weet nie 
 
Hulle se sê emosionele pyn maak nie dood nie 
maar ontkenning verlig ook nie  leed nie 
Snydokter, kopdokter, vriendin -- help niks 
tot die dag dat sy nie self weet nie 
 
‘n Hhart MOET bloei …  
Pyn MOET skree …  
Walle MOET breek …  
Trane MOET vloei ...  
 
Bloei x skree x breek x vloei!!  
Tot al die wonde dolleeg is …  
Genees is …  
 
Eers dan kom geloof, hoop, liefde en vrede  
hierdie vier 
maar die grootste hiervan  
is die VREDE! 
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EK ONTHOU JOU NOG 
 
Soos ‘n dief in die nag het dit haar bekruip, die nuwe wêreld 
wat sy nie geken het nie. Die wêreld waarvan die boundaries 
(grense?) al hoe kleiner geraak het en die hemel al hoe laer 
gesak het, totdat sy  in net ‘n boxie boksie kon pas.  
 
Soms was dit ‘n bang-wereldwêreld 
of ‘n sad-wêereld 
of ‘n seer-wêreld  
of ‘n angs-wêereld 
of sy-is-‘n-niks niks-wêreld 
of dis-als-haar-skuld skuld-wêreld 
of sy kan-niks-reg-doen-nie wêreld 
of sy-voel-so-alleen wêreld 
of sy-is-‘n-slegte-ma of -vrou wêreld 
of sy-kan-nie-cope-nie wêreld  
of sy-wil-vlug wêreld  
 
En bietjie vir bietjie is haar mens-wees, vrou-wees, ma-wees en 
self-wees van haar af weg gesteel, totdat sy haarself verloor 
het, vergeet het wie sy was, en net ‘n leë dop oor gebly het.  
 
Maar eendag het sy ‘n stemmetjie van ver af, hier diep binne 
haar hoor roep, en die stemmetjie het gese:  
 
“Ek onthou jou nog”! –  
 
Toe jy kon glimlag 
En in kontak was met jouself 
En vrede gehad het 
En onstpanne ontspanne was 
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En vol sports en grappies was 
En hoe jy almal kon terg 
En positief kon wees oor die lewe 
En kon droom oor die toekoms 
En kon speel met jou honde 
En tyd geniet met jou vriende 
En toe jy kon liefde gee en ontvang 
En toe jy net jy kon wees 
Werklik gelukkig 
 
Ek onthou jou nog …  
  
En van daardie dag af het ‘n nuwe lewens-reis vir haar begin, 
die reis om haarself weer binne binne-in haarself te vind, te 
onthou wie sy was en is, dit weer haar eie te maak en weer ‘n 
heel, gelukkige, vry mens te word, vry en mooi nes die vlinder. 
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HOOFSTUK 15 
 
ONTVLUGTING 
 
Sommige dae wanneer die lewe te  veel geraak het, sou ek my 
verf doeke, my verf en my kwasse uitpak en begin verf. Dis 
ongelooflik hoe ‘n eenvoudige gedig en ‘n verf kwas ‘n mens 
kan help ontvlug van jou probleme af, selfs al is dit dan ook net 
vir ‘n rukkie.  
 
‘N VLINDER WENS 
 
Verwonderd staar sy na die vlinders om haar 
so mooi dartelende-vrolik en vry  
en sy wens sy kon ook soos die vlinders wees  
met ‘n nuwe lewe wat wag  
selfs al is dit kort  
want vandag is sy net ‘n papie  
wat toegespin lewe in ‘n dooie kokon  
groeiend weg van ‘n wêreld vol pyn  
waar sy kan bly so lank as sy wil  
tot eendag wanneer sy klaar gegroei het  
en reg voel om weer te lewe 
papie-tot-vlinder haar mooiste vlerke sprei  
en ‘n nuwe toekoms tegemoet vlieg  
die son sal haar vlerke droog bak  
stadig in volle glorie laat oop span  
en haar eerste vlerk-strek sal ‘n wonderwerk wees 
net soos die lelike papie wat in die mooiste vlinder verander het  
en selfs in haar dood sal sy ook mooi wees  
want vlinders bly spesiaal en mooi  
‘n wonderwerk van God 
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VRY -  SONDER ARMS  
 
In haar drome het sy nie arms nie  
ook nie vlerke nie  
sy het dit nie nodig nie 
want in haar drome is sy is siels-vry  
en vlieg sy oor die hoogste berge  
deur die diepste dale  
en verweg oor die see  
waar sy die hoogste golwe kan raak  
en oor die rug van ‘n blouwalvis kan gly  
sy sweef verweg die heelal in  
na planete waar sy sorgvry kan wees  
en uit die diepte van haar maag kan lag 
die God gegewe liefde in haar vrylik kan ervaar -  
“no strings attached” 
waar daar geen pyn of struikelblokke is nie  
waar sy vir ‘n oomblik kan afkyk op die aarde  
en mier klein mensies sien  
wat in ‘n malle-meule lewe  
hulle brood in die-sweet-van-hul-aanskyn verdien  
in pyn hulle kinders baar  
en dag-na-dag jaag na wind  
vir ‘n oomblik --  
net vir ‘n oomblik  
ervaar sy weer die kontras   
tussen borrel-geluk  
en sielswroegende- pyn  
voor sy als vergeet en armloos  
dieper die heelal insweef 
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DANS 
 
as ek vanaand die sterre in jou oë kon aansteek vanaand 
en die maan in jou hart laat skyn 
sou ek jou fairy godmother roep 
om jou weer jonk te maak  
en saam sou ons dans 
styf-elegant op musiek van die nag 
vry 
oor berge en deur blom velde 
in sterre-maanlig 
tot vader tyd twaalf uur slaan 
en als verdwyn 
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HOOFSTUK 16 
 
VERGIFNIS 
 
Selfs al is dit nie maklik om te vergewe nie, weet ek uit 
ondervinding dat dit belangrik is om te vergewe. Vergifnis maak 
mens vry om gesond the word. Om te vergewe beteken nie 
mens hoef te vergeet nie, ; dit beteken net mens moet die 
intensie [voorneme?] uitspreek om te vergewe. Net daardie 
aksie [optrede?] stel die houvas vry wat die energie van die 
daad wat teen jou gepleeg is op jou en die ander persoon het, 
vry.  
 
My gebed, Liewe Vader, is om al die mense te vergewe wat my 
ooit in my lewe skade aan gedoen en mishandel het. Ek 
vergewe veral my pa, my oupa, my oom, my eerste man, en vir 
Ben, vir wat hulle aan my gedoen het. Met hierdie gebed 
spreek ek hulle nou vry.  
 
Amen.  
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DIE STORIE VAN VERGIFNIS EN EMOSIE 
 

Vergifnis het eendag desperaat aan Emosie se deur kom klop, 
want Emosie was stubborn [koppig?] en het woer-woer met 
Hartseer, Anger [Toorn?] en Bitterheid gespeel en gesegesê: -  
 

wanneer pynkrete deur my liggaam klief 
voel net ek dit 
alleen -  
 

en wanneer die kussing nat is teen my wang 
huil net ek 
alleen –  
 

Jip, Emosie kon dit maar net nie regkry om te vergewe nie.  
 
Toe kom chip Wysheid in en sesê: “om te vergewe beteken nie 
jy hoef te vergeet nie Emosie, dit maak jou net vry, en so ook 
die ander party. Dit bring vrede en genesing in jou hart -- met 
tyd”. 
 
Emosie het lank hieroor gaan dink, maar Vergifnis se storie kon 
maar net nie vir haar sin maak nie. Sy skryf toe die volgende 
briefie aan God: 
 
Vader,  
 
U Woord se sê ek moet die ander wang draai  
maar wat dan van my?  
ek moet 70 x 7 keer vergewe  
maar hoe moet ek dit regkry?  
 
hoe vergewe ek die hele mensdom,  
en selfs U, o God?  
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ek klein nietige mens  
‘n gebreekte boompie wat maar net nie kan bot nie.  
as pyn krete deur my liggaam klief  
voel net ek dit, alleen  
en as die kussing nat is teen my wang  
huil net ek, alleen  
 
as ek dan sou kon vergewe, my God  
hoe moet ek vergeet?  
hoe moet ek die letsels weg tower  
sonder dat ek self daarvan weet?  
 
skenk my die genade, o God  
om dit te kan doen  
om my sondig sondig-ontnugterde hart  
met U en die mensdom te versoen  
 
tower U dan die letsels weg  
en gee my ‘n onbaatsugtige hart  
sodat ek voor my medemens kan staan  
en hul elke dag help deel aan hul smart 
 
Groete 
 
Emosie  
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‘N DROOM 
 
Na alles wat ek sover op my genesings pad ervaar het, het ek 
nou hierdie droom om sommer net  ‘n kunstenaar te wees en 
vry te wees; 
 
Ek wil net ‘n kunstenaar wees met verfkwasse in my hare en 
bont verf op my klere.  
 
Ek wil prentjies skep vol helder kleure en dit in almal se huise 
hang.  
 
Ek wil kaalvoet in die reën loop en wynglas-in-die-hand droom 
as die son onder gaan.  
 
Ek wil ertjie sop en botter broodjies maak op ‘n koue 
wintersaand en op die maat van Steve se “Amanda” dans tot 
laat in die nag.  
 
Ek wil op ‘n soel somersdag onder ‘n groot Jakaranda jakaranda 
lê en mooi herinneringe onthou van lank gelede toe ek nog ‘n 
kinders was.  
 
Ek wil skep met my pen op papier en skryf oor menswees, en 
alles wat eens was.  
 
Ek wil stil raak en die natuur geniet en God dank vir al die mooi 
wat ons gelukkig maak en al die hartseer wat ons vorm soos 
klei.  
 
Ek wil al die seisoene ervaar in die natuur en ook hier diep-diep 
binne my.  
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Ek will huil en verlang en droom en lag en gelukkig wees en 
ongelukkig wees en net lewe voor ek te oud is ……  
 
maar die graagste van alles, wil ek my sielsgenoot leer ken, en 
sy beste maat wees, voordat ek eendag finaal my kop neer lê.  
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HOOFSTUK 17 
  
Liewe Ben 
 
Dis lekker om die huis weer net vir vir myself te hê - alleen vir 
myself te hê, en om ‘n vuil koppie in die wasbak te los vir later 
se was. Dis lekker om weer alles net myne-tyd te hê, myne-tyd 
om te maak wat ek wil, soos ek wil, wanneer ek wil. Dis lekker 
om nie rusies te hê oor ‘n verdwaalde papiertjie op die grond, 
of ‘n skewe bakkie in die kas, of die hond wat blaf, of langs my 
bed sy lêplek maak nie. Dis lekker om weer kos te maak as ek 
wil, wanneer ek wil, soos ek wil, en my gunsteling TV TV-
program te lê en kyk tot in die vroeë oggend ure.  
 
Dis lekker om vir ‘n hele dag te skilder of klere te maak of 
sommer net ‘n varkie varkie-pajama dag te hê. Om heeldag in 
die bed te bly, en beskuit en koffie vir ontbyt te eet, en popcorn 
vir middag ete, en nie skottelgoed te was of huis skoon te 
maak vir een hele dag nie. Dis lekker om weer vriendin-kuiers 
te hou vir ‘n hele middag, en vroue taal te gesels, en traanloop- 
lag-sessies te hê oor 'n skuimende beker 
cuppachinocappuccino.  
 
Maar soms, net soms, is dit nie lekker nie. Dan mis ek ons 
hand-vashou voor die tv, en ure se gesels oor die lewe. Om vir 
jou tee te maak as jy werk, of om vroeg oggend koffie in die 
bed te kry. Om ‘n laataand laataand-snack met jou te deel, of 
sommer net saam te lag oor Facebook Facebook-grappies. Ek 
mis so baie dingetjies oor jou dan… . Maar dan onthou ek weer 
al die slegte goed, en dit laat ‘n bitter smaak in my mond…..  
 
Dis vandag ‘n maand van GEEN KONTAK nie, en dit voel GOED! 
My fokus is besig om weer terug te kom, en ek kan weer lag. 
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Nou en dan huil ek nog oor jou, en ek’s seker daar sal nog baie 
trane in die toekoms wees, want jy is steeds ‘n deel van my 
hart. Die belangrikste is dat ek vorentoe beweeg, : al is dit ook 
net treetjie vir treetjie, ek beweeg!  
 
Ek gaan loer nog so af en toe op jou Facebook Facebook-profile 
in, of kyk of jy op Whatsapp was vandag, maar die behoefte 
daaraan raak ook al hoe minder. En ek glo, binnekort, sal jy nie 
meer soveel saak maak nie. 
 
Ek wens jou vir oulaas alle voorspoed toe!  
 
M.  
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AFSLUITING 
 
Hierdie is ‘n vertaling van Jay Chetty se woorde uit een van sy 
Facebook Facebook-videos, maar dis sulke ware woorde, dat ek 
besluit het om hierdie boek daarmee af te sluit; 
 
“DIE LEWE GEE JOU WAT JY NODIG HET” 
 
“Walt Whitman het eens gesegesê: “Die lewe gee nie vir jou die 
mense wat jy wil hê nie. Dit gee vir jou die mense wat jy nodig 
het. Om jou te help, seer te maak, lief te hê, van jou af weg te 
stap, en jou te help groei in die persoon wat jy bedoel was om 
te wees. Die waarheid is dat dit ‘n baie moeilike en uiterste 
uitdagende ervaring kan wees. Dit kan een van die moeilikste 
dinge wees wat ons ooit moet doen. Dit mag voel asof al wat 
ons ervaar, pyn is, maar in daardie pyn is potensiaal. In daardie 
pyn is mag. In daardie pyn is ‘n doel. En wanneer ‘n mens 
aandag gee aan pyn, ontdek jy soveel meer betekenis agter 
daardie pyn as wat jy ooit kan dink. Een van die dinge wat pyn 
ons leer is om tevrede te wees met onsself. Dit is so ‘n kragtige 
les. As jy dit nooit leer nie, mag jy dalk jou hele lewe lank 
afhanklik voel van ander, en hoop dat iemand anders jou sal 
gelukkig maak.” 
 
Dis sulke ware woorde die. Vind jou waarheid, “face” jou vrese, 
maak vrede met jouself, en jy sal besef dat ware geluk in 
jouself op gesluit lê.  
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OOR DIE SKRYFSTER 
 
MADIE ENGELBRECHT woon saam met haar jongste seun 
naby Pretoria. Sy is ‘n eiendoms agent en doen intuïtiewe 
berading in haar vrye tyd. Hierdie is haar tweede boek en nog 
‘n regmerkie op haar “bucket list”. Die eerste was ‘n digbundel 
genaamd “Venster na my siel” wat in 2003 gepubliseer is.  
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