


Dankie, Jy,
wat my glashart
ontkurk

en die rooiste
en mooiste

van alle liefdesuitvloeisels
deur my lippe laat gly.

Dankie, jy,
wat my, dronk
van liefde,

in jou arms laat lê
en vir my sê:
hoe leër ek word,
hoe voller
sal ek bly.
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DANGERDANGER
In Frankryk staan daar op elke sigaret-boksie dat dit gevaarlik
vir jou gesondheid is om te rook. Tog sien jy hulle oral, dié wat
ten spyte van die uitgespelde gevaar-tekens met ywer en
vreugde aan hul selfmoord-stokkies suig. Is dit die verbod of die
vermaning wat die versoeking soveel groter maak? 
Hoe sal ek weet? Ek het my oorhoeks gehoes na m& eerste trek!
Ek is absolument1 nie in staat daartoe om die lekker van rook
klein te kry nie...

Hoe dit ookal sy, ek moet, op m& beurt, ook ‘n waarskuwing
formuleer:
Afhangend van wie jy is en van watter angle2 jy die Afrikaanse
taal af benader, kan dié boek sleg wees vir jou gesondheid.
Ek's ernstig!
Die ding is, ek moes besluit hoe ek die boek gaan approcher3:
Taalkundig korrek? Mooi getooi in verfrissende frases van
foutlose boere-Afrikaans? Of ‘n weerspieëling van dié Afrikaans
wat nader aan die (my) waarheid is, nader aan my eie
persoonlike realiteit?

Ek het besluit om ég te wees: Innig. Suiwer. Maar nie
noodwendig in taal nie! Ek het besluit om ék te wees.

1 Absolument  / absoluut  / ab-so-luu-mang
2 Angle  / hoek / ang-gh-lu
3 Approcher  / benader / a-pro-shê
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In my huis praat my man Français4 met die kinders en ek
Afrikaans, en ons kids kyk hulle flieks in English. Dit is egter
onvermydelik, met ons  relativement5 min Afrikaanse
blootstelling, dat ons woorde van die moedertaal vergeet.
Gevolglik vervang ons eenvoudig dié gate in ons woordeskat met
die naaste Franse, of selfs Engelse, ekwivalent. 
Ons kannie sê ons praat Afrikaans nie, ons praat AfriFrench. En
dis hoe ek my boek skryf. In AfriFrench.

Miskien pas dit nie jou smaak of jou sak nie. Dan moet jy maar
liewers nie hierdie boek koop nie! Vite6, abstenez7! 
Maar miskien sal jy nou éérs gemotiveer wees om die boek van
hoek tot kant te lees, noudat ‘n waarskuwende avertissement8
geformuler9 is...! Moet net nie sê jy't nie geweet nie...

Opsommenderwys? Hierdie is 'n glamorized digbundel. Definitief
nie konvensioneel nie. Dit is ook so bietjie van 'n outobiografie
and, while we're at it, 'n roman. Daar is humor, daar is trane en
daar is baie 'sommer-net's. Daar is hope Franse kultuur en 'n
sterk onderliggende Afrikaner-hart wat, soos geheime skrif,
tussen die lyne verdoesel is. Hierdie is 'n boek... met 'n bietjie
van alles!
Dit is nie 'n boek wat droom van sukses nie, net om by die regte
lesers uit te kom sodat die inhoud iets vir iemand êrens kan
beteken!

Bonne lecture10!

4 Français  / Frans / fran-sê
5 Relativement  / relatief / ré-la-tie-wu-mang
6 Vite  / Vinnig / wiet
7 Abstenez  / om jou te onthou van iets, om iets te vermy / ab-stu-né
8 Avertissement  / Waarskuwing / a-wer-tie-su-mang
9 Formuler  / formuleer / for-muu-lê
10 Bonne lecture  / lekker lees / bon-nu  lék-tuur
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Ps: Obelix en Jik Colours, ek is inniglik jammer dat my Afrikaans
so  gruwelooslik ontspoor het! Genadiglik is julle nie daagliks in
my huis om te hoor hoe ons skaamteloos Afrikaans, Français en
English inmekaar invleg nie...! 
Ek skat ons huistaal is soos ‘n vermenging van 3 fantastiese
wyne, die een so unique11 as die ander, wat saam een
allemintige versnyding vorm! Proe maar so bietjie daarvan, wie
weet, dalk like julle dit tóg...!

Skuinsdruk: Engelse woorde, aanhalings en byname.
Vet- + Skuinsdruk: Franse woorde
VET HOOFLETTERS: Boek titels, skrywers, handelsmerke, ens.

Hoewel die betekenis van die oorgrote meerderheid Franse woorde kan
afgelei word vanuit die konteks, is daar op elke bladsy voetnotas met die
vertaling en eg-suidse uitspraak (gebaseer op boere-Afrikaans en die kaapse
brei-r!) van die betrokke Franse woord.
Hoe’s daai vir ‘n Franse les?! 

Pss: Ek dink dié vir wie ek dankie wil sê weet wie hulle is. Daarom sonder ek
liefs niemand uit nie, uit vrees dat ek dalk uit pure vergeetagtigheid een
uitlaat. 
However, nietemin, néanmoins12: Dankie aan die Een wat alles inisieer en
gefinaliseer het, en dankie Moeder dat jy alweer en nogsteeds my hand
vasgehou het van A tot Z. Dankie aan elke gewillige hand, oor, raadgewer,
ondersteuner, verspreider en, selfs ja, kritiek. 
En dankie aan my man wat my mees vurige ondersteuner is, alhoewel hy nie
eers my boek kan lees nie – jy is my beste aardse bewys dat die liefde blind
en unconditional is!

11 Unique  / uniek / uu-niek
12 Néanmoins  / nietemin / nê-aan-mwang
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Menu

Mise en Bouche
***

Hors d'oeuvre
***

Entrée
***

Plat de Résistance 
***

Fromage
***

Dessert
***

Café

6



Indeks van   Gedigte
Nota in Potlood
Presentjies
Glasdrome

Ode vir ‘n Liefde
Koerantpapierliefde
Roesbruin Drome
My Vier Volmane
Lenteliefde
Blue Eyed Boy
Liefdestuimel
Gutless

Hart in 'n Glaskas
Verleiding
Die Vis
Glasoog
Soos ‘n Kind
Lewenslegkaart
My Blinde Kind
Uitpassering
Vensters
My See
Adieu
My Toppie
Drenkeling

My Wereld is Wiskunde
My Kosbare Jy
My Dakstoepie
Die Lewensredder
Voelvry
Vergifnis
Winterson
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Mise-en-BoucheMise-en-Bouche

8



Wanneer jy aansit vir ‘n maal in Frankryk, veral die groot
familie-etes, of ‘n feesmaal van soorte, dan moet jy jou sit

maar goed ken, 
want jy staan nie weer gou daar op nie!

Die apéritif13 alleen is nie jou ordinêre skemer-kelkie nie, maar ‘n
kulinêre ervaring op sy eie. Toe ek pas aangeland het in die
hexagone14, het hulle my maak glo dat jy nie net één glas wat-
ookal kan drink tydens ‘n apéritif nie.   Die minimum is 2. Die
norm is... onbeperk. 
En glo my, as jy nie gewoond is aan ‘gooi’ nie, dan kan daai KIR
met sy skynbaar   onskuldige    swart-aalbessie-vrugtestropie-
verdun-met-witwyn jou goéd laat steier. Jy moet ook maar liefs
weglê aan die verskeidenheid versnaperinkies, sodat die alkohol-
op-‘n-leë-maag effek jou nie te gou op die tafels laat danser15
nie.

In alle gevalle, as jy nie drank gewoond is nie, en skielik aan so ‘n
ete ge-exposer16 word, is die kanse goed dat jy teen die einde
van die maal óf op, óf onder die tafel gaan eindig!

Die Franse naam vir die peuselhappies wat die apéritif vergesel
is mise-en-bouche17. Dit beteken “in die mond geplaas” en dit is
presies wat baie vinnig, en sonder veel formele uitnodiging,
gebeur. 
So délicat18, klein en fraai versier. Net genoeg van iets om te kan
proe dat jy eintlik meer wil hê. Hulle vervul perfek hulle missie:
hulle maak jou smaakknoppies wakker!

13 Apéritif  / lusmakertjie / a-pê-rie-tief
14 Hexagone  / heksagoon / êk-sa-gh-ong
15 Danser  / dans / dan-sê
16 Exposer  / blootgestel / êk-spo-zê
17 Mise-en-bouche  / peuselhappie / miez-aang-boesh
18 Délicat  / delikaat / dê-lie-ka
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In die hieropvolgende hoofstukke sal ek uitbrei op die res van
die Franse feesmaal, a.k.a repas de fête19. Net vir 'n oomblik,
though, gaan ek my daarby bepaal om jou lus te maak vir dié
boek. 

In dié boek se geval wil ek jou aptyt wek vir beide pinard  20 en
poésie  21. En hoekom dan nie, sommer vir Franse kosse ook. 

Picorer22 (nibble) en picoler23 (drink) gaan mos maar hand aan
hand en klink boonop baie dieselfde! 

Nou, 'pinard' is slang vir 'rooiwyn' (soos wat 'tjor' slang is vir
'motorkar') en is waarskynlik afgelei van ‘n eertydse populêre
druiwe variëteit genaamd PINAUD. Maar, kom ons begin by die
poésie, dan werk ons ons pad op na die glasie klinkery.

Volgens DICTIONARY.COM, is poësie:
“the art of rhythmical composition, written or spoken, for
exciting pleasure by beautiful, imaginative, or elevated
thoughts”. 
“Chapeau24” sê ek, en haal my hoed af. Dit is regtig well put,
n’est-ce pas25? En tog stem ek nie heeltemal saam met dié mooi
definisie nie. 

Poësie is méér as dit. Dit is ‘n hartstaal. Dit is ‘n manier om
soms, op gekodeerde wyse, uiting te gee aan gevoelens wat te
diep is om in sinvolle frases om te sit. 

As ons almal in Tale kon spreek, sou poësie nie bestaan het nie! 

19 Repas  de fête  / feesmaal / rupa du fet
20 Pinard  / wyn / pie-nar
21 Poésie  / poësie / po-ê-zie
22 Picorer  / peusel / pie-ko-rê
23 Picoler  / drink van alkoholiese drankies / pie-ko-lê
24 Chapeau  / hoed / sha-po
25 N’est-ce pas  / is dit nie / né su pa
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As kind het ek digvorm ontdek soos ‘n nuwe speelding. 
Eers lomp en onsinnig, later fyner en fraaier, by tye losbandig en

lawaaierig en uiteindelik... uiteindelik diep en geurig.  Soos ‘n
goeie, ou rooiwyn.... 

Ek het agtergekom dat hierdie monologiese uitsprake van my
siel my dikwels gelei het tot révélations26 oor myself, of my
situasie, asof dit al die tyd ‘n dialoog was tussen my en iemand
êrens (of Iemand Êrens?). En soms sommer net uitlatings gerig
tot niemand nêrens!

Baie van hierdie woorde-skatte het vergaan, opgefrommel in ‘n
vullisdrom of ge-égaré27 ... (Wag, ek soek die regte woord om dit
mee te vertaal...) Misplaasd...? Nee, ek dink dis iets meer
eenvoudig soos ‘geverloor’. 

Een keer het ek as 10er jarige op die agterkant van my Ouma se
leë PETER STUYVESANT-sigaret-pakkie ‘n gedig geskryf. Wie weet
op watter ashoop h& beland het? 
Bladsye en bladsye is in die ingeboude kas van my kamer
gestoor, tot die dag wat my ouerhuis afgebrand het in 1994.
(Nogal on the 4th of July!) Al wat oorgebly het was ‘n paar
eksemplare in my koshuis-kamer. 

Dié wat ek vandag met jou deel is woorde wat vir jare lank lê en
stof opgaar het in ‘n boek op my rak. (Soos ‘n bottel pinard
êrens in ‘n stowwerige kelder...) 
Die opsie van uitgee was lankal daar, maar aanvanklik was ek
huiwerig, want hulle was m&ne: MY woorde, MY gedagtes, MY
gevoelentes. Frommels vol persoonlike skatte.

Te onseker van myself om te dink dat die wêreld dit sal wil lees,
het ek later die gedigte sorgvuldig oorgeskryf in ‘n boek wat ek

26 Révélations  / openbaringe / ré-wé-la-sie-ong
27 Égaré  / misplaasd /ê-gha-rê
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teen my hart kon vasklem in onseker tye. En na mate die
lewenswiel gedraai het, van dae van vuur na dae van vrede, het
ek die boek neergesit, weggeskuif, gebêre en... vergeet.
‘n Paar maande terug het ek die boek herontdek toe ek in my
nuwe, eie-hand-geboude huis ingetrek het. Skielik het ek gedink:
sênouma hier binne-in is iets wat nie net vir m& bedoel is nie, ‘n
gedagte of ‘n beeld wat vir iemand anders ‘n onsigbare kamer in
sy siel kan oopmaak?

Raak ek nou te philosophique28? Dit gebeur soms hier kort
duskant half-past midnight!
Kom ons kom dan terug na die meer konkrete bestanddeel: die
pinard. 
En kan ek nou enigsins iets meer daaroor sê sonder om te praat
van die land waar ek woon?

Kyk, jy moet my nou mooi verstaan. As ‘n mens in Frankryk wil
bly, moet jy maak soos die Franse. Of course yes behou jy altyd
jou persoonlike identiteit en, soos in my geval, ‘n sweempie
originalité29 (want ek kannie anners nie, ek moét my eie ding
doen!). Maar jy begin tog om te lewe, te dink en te droom à la
française30. 
Dit beteken nie jy vergeet wie jy is en waarvandaan jy kom nie,
dit beteken net jy pas aan. Soos ‘n plant wat op een plek
gekweek word en uiteindelik in ‘n heel vreemde, ander tuin
beland.

Dit laat my dink aan die PINOTAGE. 
Die PINOTAGE is ‘n cépage31, oftewel druif-variëteit, wat in 1925
in Suid Afrika gebore is. Sy pa se naam was PINOT NOIR en sy ma
HERMITAGE. Oorspronklik is hulle albei Franse afstammelinge,
die pa uit die hart van Frankryk (letterlik links bo, daar waar ‘n

28 Philosophique  / filosofies / fie-lo-zo-fiek
29 Originalité  / oorspronklikheid / o-rie-zjie-na-lie-tê
30 Á la française  / op die Franse manier / a la fran-sê-zu
31 Cépage  / variëteit / sê-pa-zj
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hart sou sit) en die ma hier onder uit die mediterreense streek.
Hulle moes egter in die warmte van die suid-ewenaarse son
ontmoet om geboorte te skenk aan ‘n eg-Frans, eg-Suid-
Afrikaanse nuweling: die PINOTAGE.

Ek voel soms soos ‘n PINOTAGE: Eg Suid-Afrikaans, dog eg Frans
(my Pa se 'oer'-oupa was 'n huguenot32). Gebore en getoë onder
die Afrika son. Verlief en verlore en verfrans in die Suid-
Westelike Franse campagne33 (platteland). En ook, net soos die
PINOTAGE ‘n smaaklike variëteit met potentiel34 is, maar soms ‘n
suur klankie afgee, net so is daar, alom by my teenwoordig,
daardie bitter-sweet wat verlange in jou wakker maak as jy ver is
van waar jy geword het wie jy is.

Maar... is ons ooit klaar 'geword' wie ons is? Is dit nie tog maar
‘n deurlopende, nimmer-eindigende proses nie?
Dan is ek ‘n PINOTAGE wat elke jaar sy oes lewer in die hoop dat
die bitter ondertoon sal vervaag en alleen die rokerige
vrugtegeur behoue sal bly!

Toe ek klein was, het ons so nou en dan ‘n tafelwyntjie geniet.
Ek het ‘n piepklein wynglasie gehad met skaars ‘n druppel wyn
in, maar dit was ‘n grand moment35 in my kinderoë!
Hier ‘n JOHANNESBERGER, daar ‘n GRÜNBERGER STEIN, en my
persoonlike gunsteling, die GRÜNBERGER ROSENLESE. 

(Die rosé hier in Frankryk wat vir my die naaste hieraan kom is
die CABERNET D’ANJOU, maar dan het ek ook so lanklaas ‘n
ROSENLESE geproe dat ek hoogs onseker is of ek nie dalkies besig
is om appels en granate te vergelyk nie!). 

32 Huguenot  / hugenoot / uu-ghu-no
33 Campagne  / platteland / kam-pan-ju
34 Potentiel  / potensiaal / po-taan-sie-el
35 Grand moment  / groot oomblik / graang mo-mang
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Ek kannie onthou dat ons ooit rooiwyn aan tafel gehad het as
kind nie, maar ek weet pertinent dat ek een keer êrens geproe
het en gedink het:
 “Quelle horreur36”!

En toe word ek groot.

Vandag is daar baie gereeld, amper weekliks – soms daagliks
(veral aan die begin van die maand) – ‘n bottel pinard op ons
tafel. Soms ‘n rosé (in die somer) en by uitsondering ‘n droë
witte. 
Evolusie! 

En ons verwag jouwaarlik waar van ons jong tieners om te weet
wat hulle “eendag wil doen”, as hulle nie eers in staat is om vir
jou te sê of hulle ‘n voorkeur vir rooi of vir wit wyn sal hê nie!

Die lewe wat ek lewe  is ‘n roller coaster. 
‘n Genadelose inspirasie-lose dip  hier, ‘n ekstatiese motiverende
high  daar en van tyd tot tyd ‘n nimmereindigende loop  voordat ek
skielik, onverwags, weer my voete vind... So gaan ek deur crazes . 

Noem dit bi-polêr as jy wil, MY ouma noem dit 
kunstenaars-temperament! 

'La tendance du jour37', noem die Franse ‘n slaafse navolging
van ‘n mode-neiging. Hoewel ek nie mode-neigings navolg nie,
skep ek my eies, en my huidige tendens is die GRENACHE
variëteit. 
Ek het smoorverlief geraak op ‘n vreeslike cheap wyn afkomstig
van LES CORBIÈRES, ‘n wonderlike, wilde landskap naby die mer
méditerranéen38.

36 Quelle horreur  / hoe aaklig! / kel ô-rur
37 La tendance du jour  / mees onlangse modegier / la tan-daans duu zjoer
38 Mer méditerranéen  / mediterreense see / mer mê-die-tê-ra-né-eng
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Nou nie dat ek ‘n allemintige wynkenner is nie! Die
wynsertifikaat wat agter my naam is, is maar net ‘n 1-dag
toerisme kursus wat suksesvol geslaag is. Ek weet egter dat ek ‘n
neus het. Omdat ek ‘n spieël het, vir een, maar ook omdat ek
soms ‘n speletjie met myself speel. Ek proe ‘n wyn en probeer
raai watse ondertone ek proe. Noem dit beginners luck as jy wil,
maar 9 fois sur 1039 proe ek reg!

Wat my fassineer van rooiwyn is sy... egtheid. Sy innigheid. Die
storie wat hy vir jou vertel as hy sag op jou tong rondspoel...
Persoonlik doén ‘n blanc40 of ‘n rosé41 dit net nie vir my soos ‘n
rouge42 dit vir my doen nie. 
Hulle sê nie vir niks hoe rooier hoe mooier nie!

Nou, wat my captiver43 van wyn variëteite, is dat jy dié kry wat
jy dadelik moet drink, dié wat jy eers moet los ouer word, en die
either-ors.
Ek skat dat, as ek myself met ‘n cepage moes vergelyk, ek sou
hoop om ‘n either-or te wees...

As ‘n jong juffer was daar ‘n klompie oulike fynproewers wat my
waardeer het. Ek was nie cheap nie (definitief nie banaal soos
OBS nie!), maar ek het tog nie op die rak gesit, soos ‘n
formidabele CHATEAUNEUF DU PAPE wat onbekostigbaar vir ons
normale mense is, nie. 

Ek sou daarvan hou om vergelyk te kon word met ‘n RIESLING –
want daai tyd was ek nog nie in my rooiwyn fase nie – omdat ‘n
RIESLING (sover as wat my basiese wynkennis en GOOGLE-info

39 9 fois  sur 10  / 9 kere uit 10 / nuf fwa suur dies
40 Blanc  / wit of wit wyn / blang
41 Rosé  / pienk of rosé wyn / ro-zê
42 Rouge  / rooi of rooiwyn /roe-zj
43 Captiver  / boei / kap-tie-wé
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strek) beide jonk en verouderd geniet kan word. Maar sulke
aspirasies is seker tog maar wat mens vanité44 noem, is dit nie?

Inderwaarheid was ek seker nader aan ‘n BEAUJOLAIS – ‘n lekker
wyn vir ‘n ligte middagete, maar niks serious nie. Seker dié dat
ek nie terugkyk op ‘n handvol diep verhoudings nie, maar ‘n
versameling hartstogtelike, holderstebolder vermengings (in alle
onskuld), met 1 of 2 meer ernstige en uitsonderliker versnydings
tussen-in.

Vandag is ek ouer en, hopelik, wyser! 
Met watter variëteit sou ek myself vandag kon vergelyk, vra jy? 
BORDEAUX? Nee dankie. Ek was nog nooit ‘n BORDEAUX fan nie.
Miskien omdat almal swoon oor BORDEAUX, en ek uit prinsiep
nie die mainstream navolg nie... 
CHATEAUNEUF DU PAPE? Nee, te pricy “for the sorts of me”,
hoewel dit ‘n uitsonderlike wyn is! 
CABERNET-SAUVIGNON? Ag nee wat, die naam is te lank. 
Nou wat dan?
Mmmm...

Vir jare was my gunsteling variëteite CABERNET-SAUVIGNON,
MERLOT en SYRAH, maar onlangs het ek ‘n baie potent GRENACHE-
wyn geproe, en ek was – met ‘n 14% alkohol-inhoud – over the
moon...! 
Voorheen sou ek miskien myself kon vereenselwig het met ‘n
MERLOT, maar vandag is dit die GRENACHE... 
Die GRENACHE is gebore kort duskant die Franse suider-see, en
dit is waar my hart ook grootgeword het... Boonop, met die
mediterreense volson, is dit ‘n variëteit met woema: ‘n druif wat
een oomblik met stil salige vreugde in die son se gloed kan staan
en sy strale indrink, en die volgende oomblik sy hele self in ‘n
glas van geleentheid kan uitgiet in die hoop dat iemand (of
Iemand) uit hom vreugde kan tap.

44 Vanité  / ydelheid / wa-nie-tê
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‘n GRENACHE, het ek gelees, word beskryf as capiteux45 et
corsé46. In Engels: intoxicating and spicy. Ek like dit! 
(Corsé kan ook vertaal word as full-bodied, maar ek hou om
obvious redes nie baie van daai een nie...)

Ek wil ‘n GRENACHE wees soos die een in die bottel wat ons saam
met vanaand se pizza ontpop het: well priced, maar nie cheap
nie, bold maar nie oordadig nie. Un bon rapport qualité prix47 -
good value for money.

En nou gaan ek vir jou my storie vertel.  
Nie my hele lewensverhaal nie, net ‘n grondvat hier en daar. Sodat

jy kan verstaan wat in my kop aangegaan het toe ek elkeen
van my gedigte geskryf het. 

Want wat help dit om ‘n gedig te lees, as jy nie die hartklop agter
dit hoor nie? Is dit nie dan maar soos die waspoppe in die
Europese museums nie: a good accomplishment, maar stokstyf
en morsdood!

Dit bring ons dus by die 2de begin van die vooraf-bespreekde
feesmaal: by die starter...

Bon appétit48!

45 Capiteux  / wat reguit na jou kop toe gaan/ ka-pie-tu
46 Corsé  / lywig of swaar / kor-sê
47 Un bon rapport qualité prix  / 'n goeie prys-kwaliteit verhouding / ung bong ra-por ka-

lie-tê prie
48 Bon  appétit  / smaaklike ete / bong a-pé-tie
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Hors-d'œuvreHors-d'œuvre
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Na omtrent ‘n ander-half uur se gekuier om die koffie-tafel
met sy lipstick-stained apéritif - glasies, verskeidenheid leë
drankbottels en geplunderde opdien-bordjies, is jou kop al
klaar effens lig en deurmekaar. Nie net van die drank nie, 

maar ook van al die geklets in Frans. 

Dis een ding om ‘n one-on-one gesprek met iemand te voer as jy
nog ‘n groenie is wat die taal aan betref, maar as dit kom by
tous ensemble49 groepsgesprekke.. Eish! 
('Eish!' Is 'n fantastiese Wes-Zambiese-Lozi-uitdrukking wat net
mooi presies die gevoel van perpleksiteit verwoord)

Indien jy onseker van jouself, en effens ‘onnemaklik’, was by
aankoms, is jou tong teen dié tyd ‘n hele entjie losser. En plus50
word jou gehoor se ore óok aangetas deur die alkohol-vloei, met
die dubbel effek dat jy nie meer so erg worry oor foute maak of
nonsens praat nie, en húlle ook nie! Wie weet, jy kry dalk selfs ‘n
kalant wat sy hoërskool Engels op jou wil oefen! Dít wens ek jou
egter nie toe nie.... Die meeste van hulle se Anglais51 is regtig
onverstaanbaar vrot! 

Vanaf die koffietafel word almal geplaas rondom die kostafel
volgens die gasvrou se sin. Dikwels word couples opgesplit en
word ‘n homme52-femme53-homme-femme patroon gevolg. 

Die heel eerste keer wat ek aan so 'n familie-ete deelgeneem het,
het niemand gedink daaraan om my te waarsku hoéveel gange
ek te wagte moes wees nie. Mens hoor mos dikwels van die
amper meer spreekwoordelike 5-gang maal (At least, as jy in m&
budget-tipe wêreld lewe, is dit regtig net iets spreekwoordeliks),

49 Tous  ensemble  / almal saam / toes aan-saam-blu
50 En plus  / wat meer is / aan pluus
51 Anglais  / engels / aan-gh-lê
52 Homme  / man / ôm
53 Femme  / vrou / fam
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maar in die praktyk is dit iets wat vir die middelklasmens
exceptionnel54 bly. 

Niemand het vir my gesê dat ‘n groot familie-ete hier dikwels
sinoniem met 5 gange is nie. En nou praat ek nie van die high
society hotelle se netjies versierde bordjies en piepklein porsies
nie, ek praat van serving-sizes wat ‘n Amerikaner se oë sal laat
rek!

Ek het darem geweet dat die foie gras55 en sy vye-in-stroop
versiering die starter moet wees. Maar hoe kon ek dan nou ooit
geraai het dat daar meer as een starter sou wees? Toe daardie
mamoerawiese stuk saumon56 hier voor my posisie inneem, het
ek gemeen dat ons nou definitief by die hoofmaal moet wees.
Om die waarheid te sê ek het dit nie eers bedink nie, ek het dit
net aanvaar as vanselfsprekend! Ça va de soi57!

Ter verduideliking: Toentertyd, seker in die dae van die adellikes,
is die ete altyd begin met ‘n hors-d’oeuvre58 en, nee, dit het niks
te doen met die apéritif soos wat ek altyd gedink het nie. As a
matter of fact, die woordeboeke vertaal hors-d’oeuvre as either
starter or appetizer. Maar dit is actually ni l'un ni l'autre59. A
vrai dire60 beteken dit eerder iets soos “set apart from the main
task”, of  dan “set apart from the main meal”. 

Die hors-d’oeuvre is iets uitsonderliks, iets wat nie met die res
van die ete vergelyk kan word nie. Dit is die eerste formele dis
van ‘n multi-gang maal. Deesdae roep ons hulle sommer almal
starters, maar, as jy nou polities korrek wil wees, praat jy van

54 Exceptionnel  / ekseptioneel / ék-sep-sie-ô-nel
55 Foie gras  / ganslewer / fwa gh-ra
56 Saumon  / salm / sô-mong
57 Ça va de soi  / dit is vanselfsprekend / sa wa du swa
58 Hors-d’oeuvre  / eerste gang of aptytwekker / ôr du-wru
59 Ni l'un ni l'autre  / nie die een of die ander / nie lung nie lô-tru
60 A vrai dire  / om die waarheid te sê / a wré dier
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jou eerste gang as die hors-d’oeuvre en van jou 2de gang as die
starter. 
Dankie WIKIPEDIA, ek het dit nié toé geweet nie.

Nou stel ek seker my ma so 'n ou klein bietjie teleur. Sy wat my
so mooi geleer het van tafel dek vir groot etes.... Watter vurk
kom aan die buitekant en watter fourchette61 gebruik jy eerste
en vir watter gereg. Hoe lyk ‘n visvurk en hoe lyk ‘n vleismes en
so voorts en so meer. 

My Pa het ons, uit die aard van sy werk as besigheidsman, soms
uitgeneem na fancy restaurante. Een keer was ek saam met my
ouers op ‘n oorsese reis en ‘n ryk Fransman, Monsieur62
Lebidouac het ons na sy privaat-verdieping in ‘n restau63
genaamd LE COQ (die haan) genooi. Van escargots64 tot ‘n
swartwoud-aarbei-poeding spesiaal vir hom ontwerp. Sy
assistent, Monsieur Wolf, het my ma voortdurend aangepor om
van als te proe: “Just for trial, just for testing!”

Ek, van alle mense, moes seker uit ervaring kon sien dat hier iets
groots aan die broeis was? Maar nee, want sien, die Franse
campagnard65 dek nie 30 vurke om aan te dui dat elkeen vir ‘n
ander maal bedoel is nie. Dis éen mes, éen vurk en éen bord. 

Een bord, vra jy? Hoe is dit moontlik? 
Om jou te antwoord moet ek een eienskap, wat vir my eie aan
die Franse is, uitsonder: Nes jy dink jy weet nou uiteindelik hoé
hulle koppe werk, dan kom hulle met iets vorendag wat jy glad
en al nie verwag het nie. Iets wat óf heeltemal besides the point
is, óf wat onsamehangend genoeg is om op 'n twisted manier sin
te maak en die Franse lewe 'n bietjie meer flair te gee. 

61 Fourchette  / vurk / foer-shet
62 Monsieur  / Meneer / mu-seu
63 Restau ' / kort naam vir restaurant / ré-stô
64 Escargots  / slakke / es-kar-ghô
65 Campagnard  / plattelander / kam-pan-jaar
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Om 2 maal ‘n voorgereg te bedien in porsies so groot soos Goliat
se vuis is volslae onsinnigheid. En jy hóór hulle om die tafel,
hulle kreun en kla hulle almal dood! 
“Oh là là66! As die borde noual so lyk hoe gaan ons dit maak na
die einde van die ete toe! Ce n’est pas possible67!” 
Maar niemand eet sy bord net hálf-leeg nie. O nee! Hulle polish
vir hom sodat hy letterlik blink-gelek anderkant uitkom. En dit
danksy daardie lekker campagne-tradisie met die baguette68
-brood: 

Jy breek vir jou ‘n stukkie baguette  af, sleep hom deur jou bord
om al die sous op te suig en eet hom (obviously! ) en DIT, my

vriende, is seker dié lekkerste deel van die ete! By verre die beste
Franse gewoonte wat hierdie Hugenote-descendant   69 nóg in

haar land van oorsprong aangeleer het! 

En outre70, dit is prakties, want dan bedien hulle sommer die
volgende gereg direk in dieselfde bord. 
Ha! Sien? Ek het jou gesê daar’s net 1 bord! 

Ja nee kyk, die Franse anties hou klaarblyklik nie van
skottelgoed was nie, want die kleinbordjies het ook sommer
heeltemal van die tafel af verdwyn. Hiér gooi jy die sny brood
sommer so langs jou bord op die tafel neer. 
Ek skat die anties het gemeen dat die tafeldoek anyway gewas
moet word, tussen al die spatsels eend-vet en rooiwyn-kolle
deur, dus sou ‘n paar krummels brood daarby nie die hond haar-
af maak nie.

66 Oh là là  / my oh my! / ô la la
67 Ce n’est pas possible  / Dit is nie moontlik nie / Su né pa pô-sie-blu
68 Baguette  / lang Franse brood / ba-gh-et
69 Descendant  / afstammeling / dé-san-dang
70 En outre  / newens / aan oe-tru
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Maar toe vat hulle dit jou werklik waar nog ‘n stappie verder en
innoveer die nappe ciré71, die wax-coated tablecloth. Mooi én
élégant72, maar met nét genoeg plastiekerigheid op die bokant
dat jy hom net hoef af te vee met ‘n nat lappie. No mess no fuss,
no stain no wash! Ja-nee, kyk, stupide73 is hulle definitief nie!

Onwillekeurig dink ek aan my grand garçon74. My Franse
boerseun. Hy word nou 12. Dit is daardie rammetjie-uitnek-
maar-nog-pure-kind fase. Avant-gardiste75 en eie-wys, jonk en
slim en stupid alles tegelyk. Wonderlik enthousiaste76 – totdat
dit by skottelgoed-was, groente-eet of iets dergeliks kom. 
Prediker het mos opgemerk dat daar niks nuuts onder die son is
nie en sowaar, so het die meeste van ons ons ook gecomporter77
in ons vroeëre (en selfs latere) tiener jare. Met ‘n all-or-nothing,
head-over-heels attitude. 
Nét so het ek myself in MY tienerjare ingegooi! Passievol oor die
see, passievol oor bodysurf, passievol oor sing en dans en
passievol oor seunskinders. 

My pa het altyd gesê as daar ‘n ‘té’ voor iets kom, dan is dit
nooit goed nie. Juistement sou hierdie passievolgeid dalk sy tol
ge-eis het, maar toe word ek gelukkig passievol oor nog iets –
oor “that fellow God”, soos 'n vriendin Hom noem. 
Dié nuwe passie wat ek een aand onverwags ontdek het in ‘n leë
kerk, het gehelp om al my ander passies uit te balanseer. Maar
daarvan vertel ek later.

71 Nappe  ciré  / was-bedekte tafeldoek / nap sie-rê
72 Élégant  / deftig / é-lê-gh-ang 
73 Stupide  / dom / stuu-pied
74 Grand garçon  / groot seun / gh-rang gh-ar-song
75 Avant-gardiste  / pionier of toonaangewer / a-wang gh-ar-diest 
76 Enthousiaste  / geesdriftig / aan-toe-zie-ast
77 Comporter  / gedra / kom-por-tê
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Was dit my Franse Hugenote-gene wat tot gevolg gehad het dat
ek ook my lewens-entrée78 op meer as een bord bedien het, en
in meer as een vorm? Die eenplat 79 gerig op my gees en die
ander op my hart. Puis80, voor en terwyl die res regtig vorm
aangeneem het, was daar my hand en sy soeke na skep en na
skrywe. Sy missie om op papier uit te pluis wat in my siel en my
hart gebeur. 

Kreatiwiteit is soos die goeie wyne wat ‘n Franse festin 81 vergesel
van A tot Z. 

‘n Nota in Potlood is ‘n résumé82 van hierdie lenwensaspek wat
al die hoogtes en laagtes van my lewe gevolg het - soos ‘n
getroue rivier wat van kranstoppe aftuimel en deur donker
valleie slalomer83. Of ek nou skryf of skilder, timmer of hamer,
elke aspect créatif84van my lewe dra my deur die groot
challenges van my lewe. 

‘n Nota in Potlood is gebore toe die lewe nog minder ernstig
was. Toe ek nog gevrywaar was van die groot heartaches en
heartbreaks. ‘n Fase van small beginnings en big dreams. ‘n
Salige blou meer in die hoogste pieke van my ideale. 

1992 Was een van my lekkerste 2 jare op hoërskool. Die meeste
van my pelle was die seuns in die standerd (of graad, deesdae) 2
jaar ouer as ek. (Ek was altyd meer à l'aise85 met seuns,
waarskynlik omdat ek met 3 ouer broers grootgeword het.) 

78 Entrée  / voorgereg / aan-trê
79 Plat  / gereg / pla
80 Puis  / toe / poei
81 Festin  / fees / fes-ting
82 Résumé  / opsomming / rê-zuu-mê
83 Slalomer / sigsag / sla-lô-mê
84 Aspect créatif  / kreatiewe aspek / as-pê kré-a-tief
85 Á l'aise  / gemaklik / a lêz
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Hulle was almal vir my vriende, sommiges boesemvriende, ander
meer-as-net-vriende, party potensiële liefdes... 
Ter wille van identiteits-beskerming het ek byname invent. My
skoolvriende moet maar kyk of hulle kan raai van wié ek praat...

Daar was my lang vriend en sy stunning, ou geel tjor - Jakob -
wat ek altyd met groot vreugde sien afry het by Jongensfontein
se mooiste-van-alle-draaie. Dan is daar koffie gedrink en
nonsens gepraat en ek dink my pa het heimlik dié kuiertjies selfs
nog meer as ék self geniet! 

Ek kan ook nie terugdink aan daai dae en nié aan Bagpipes dink
nie... My pa het hom die 'chien de garde86' genoem, omdat hy
net so getrou soos 'n waghond was. Ek kon gaan waar ek wil
solank Bagpipes by was! Van my beste herinneringe was laaang
kuiersessies saam met Bagpipes en Mattewis om ‘n vuurtjie op
Sandstrand. Good times!

Daar was manne soos Vlam – die ou wat op ‘n manier, sonder
dat hy dit weet, my nader aan God gekry het, heeltemal malgré
lui87 en despite himself.  Ensuite88 was daar Boesman, die lekker
loslit loskop met ‘n diepte wat hy goed probeer wegsteek het -
op wie ek 'n major crush gehad het so in die stilligheid van my
hart en my toesluit-dagboek!
En dan was daar Mr Cupboard – dié grand amour89 van my
jong-meisie hart: ‘n Diep verhouding wat dalk net op die
verkeerde tyd in my lewe gekom het en wat ek lomp hanteer het.
Wat weet mens op 16  van ‘ever after’? Dit was vir my ‘n té groot
begrip om toé te kon hanteer!

En, vriendinne, onthou julle nog my crush op Mr Teddybear –
daai ou crook? Bygesê, wie was nié verlief op hom gewees nie?! 

86 Chien  de  garde  / waghond / shie-ing du gh-ard
87 Malgré lui  / onopsetlik / mal-gh-ré loei
88 Ensuite  / volgende / aan-swiet
89 Grand amour  / groot liefde / gh-ran-d a-moer
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Die lysie is ver van volledig... maar die bewys is reeds daar: die
hors-d’oeuvre van my lewe was definitief my hart! Ons almal
het mos maar die neiging om die ‘hier en nou’ van die hart te
plaas voor die ‘daar en eendag’ van die siel.

Ek was ‘n regte affie-plaas meisietjie toe ek in standerd 7 op
kosskool aangeland het. ‘n Tomboy wat nie meer as 30sekondes
voor die spieël sou spandeer as sy dit kon help nie. 
Die Franse woord vir tomboy is so veelseggend – garçon-
manqué90. Dit beteken letterlik ‘n amper-maar-nognie-stamper-
seun. Ek was presies dít en ‘n (self?)afgevaardigde van die
koshuis-girls het my op 'n dag kom inlig dat ek net eenvoudig té
affieplaas was om sondermeer geheel en al te kwalifiseer as
“adopted”. 
Opeens het daardie ding wat mens noem ‘aanvaarding’, wat tot
op daardie stadium van my lewe iets onvoorwaardelik was, ‘n
‘conditional tense’ geword.: “Ons like jou, maar...”
Tot op daardie dag en uur (wat ek so helder sien in my mind’s
eye as die amper-herfs sonstrale op die tapis91 hier voor my) het
ek geen kompleks gehad nie. Skielik, though, soos Eva met die
slang, byt ek in die appel van ‘conformation’ en sien al die
kinkels in my kabels. 

Ai, les filles92, die groot ding van die acceptation93-issue was
seker dat ek so graag soos julle wou word, en dit het my lank
gevat om te besef dat ek eenvoudig nie soos julle ís nie. Julle is
so 'n oulike spul, wie sou nou nié soos julle wou wees nie?!

I guess what matters most, aan die einde van die dag, is dat ek
myself gevind het en happy is met wie ek is. Al het dit my 20
jaar plus gevat! As ek nie initialement94 deur so ‘n verwarrende

90 Garçon-manqué  / tomboy / gh-ar-song mang-ké
91 Tapis  / tapyt / ta-pie
92 Les  filles  / die meisies / lê fie-ju
93 Acceptation  / aanvaarding / ak-sep-ta-sie-ong
94 Initialement  / aanvanklik / ie-nie-sia-lu-mang
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identiteits-krisis fenomeen gegaan het nie, sou ek waarskynlik
nie vandag so dankbaar gewees het om at peace te wees met
wie ek is nie!
Aan die een kant beïnvloed jou eie persoonlikheid en menswees
jou optrede en sienings en hoe ander mense jou percevoir95, en
aan die ander kant is dit juis die terugvoer wat jy van ander kry
wat jou persoonlikheid en menswees en hartstoestand voed of
krenk. Ça passe ou ça casse96, sê die Franse: dit maak jou, of
dit breek jou.

Dié hors d'oeuvre is ook tweeledig, want die verhoudings
waarin jy betrokke raak, en die soort mense met wie jy betrokke
raak, bepaal die algehele toestand van jou hart. 
Dit is soos ‘n uitstekende foie gras met ‘n óf fantastiese, óf ‘n
disgusting sous. 

Foie gras is ganslewer, maar, as iemand wat nie van afval en
obskure orgaan-etes hou nie, kan ek jou gerusstel: dit proe NIE
soos lewer nie. 
Dit proe nie soos enige iets gross of ‘af’ nie. 
Dit is nie net duiwels duur omdat dit ‘n statement maak nie, dit
is genuine baie, baie, baie lekker. 

Pangebraaide foie gras met ryp vye en ‘n vye stropie kan net die
totale ondergang van jou smaakknoppies wees. Maar vat nou
daardie selfde foie gras en gooi net te min of te veel sout en
peper oor, of maak ‘n mediocre sous daarmee saam, en jy kry ‘n
kombinasie wat die hele nag met jou kan lol in die loo... Glo vir
my, as ‘n gansie jou jaag, dan wéét jy dit en jy onthou dit
longtemps97!

95 Percevoir  / sien of opmerk / pêr-su-woe-aar
96 Ça passe ou ça casse  / dit maak of dit breek / sa pas oe sa kas
97 Longtemps  / lang tydperk / long-tang
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In dié vormingsfase van my lewe, waartydens die hart besonder
broos is, was daar verskeie rolspelers, verskeie ‘souse’ 

– if you wish – 
wat my ou 'ganslewertjie' vergesel het. Sommige souse was... nié

great  nie! A total waste of time, actually.  En ander was quite
delicious. Om die waarheid te sê, sekeres was ongeflippenlooflik! 

(En net vir die rekord, daar is geen seksuele suggesties in enige
van my gedigte nie.) 

In hierdie perskeblom tyd van ‘n meisiekind se hart, was my
digterspen die blanc moelleux98 wat ‘n must is saam met ‘n foie
gras.  Soet, geurig en effens stout met sy environ99 13% alkohol
inhoud.

Al sou ek wou, kan ek nie begin by die begin van my
sentimentele sake nie, want daardie gedigte het almal verbrand.
Puis, in alle eerlikheid, was daar niks om oor ‘huis toe te skryf’
voor 1992 nie... 
Daar was nouwel Wilde-helm-en-my-eerste-soen, maar... hoe sal
ek sê, dit was een van daai souse wat jy toé van gehou het, maar
later vir niks in die wêreld weer sou bestel nie. 

Vat byvoorbeeld soet-wortels. Ek het daarmee grootgeword en
dit verkies bo ordinêre opgekookte wortels, maar vandag het my
goût 100 gechanger101. 
Ek eet eerder gerasperde wortels met 'n vinaigrette102, of
wortels julienne103 met 'n doopsous à la crème104.

98 Blanc  moelleux  / soet witwyn / blang mwa-lu
99 Environ  / ongeveer / aan-wie-rong
100 Goût  / smaak / gh-oe
101 Changer  / verander / shaan-zjê
102 Vinaigrette  / slaaisous / wie-né-gh-ré-tu
103 Julienne  / dungesnyde (groente) / zjoe-lie-én
104 À la crème  / met room / a la krem
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Op my hors-d'oeuvre bordjie verkies ek dus om te begin met
iets regtig spesiaals: ‘n Sprokiesliefde. Un conte de fées105! 
Probablement106 omdat ek dit nie verwag het nie en ook
waarskynlik omdat ek dit nie gesoék het nie. Jy weet mos, baie
keer like jy iemand al vir ‘n ruk voordat daar actually iets
gebéur? Met hom was dit egter andersom. Verkeerd om. ‘n
Bietjie... sens dessus-dessous107! 

‘n Oulike ou, het ek gedink, om mee vriénde te wees. Nie dat ek
nie aangetrokke was tot hom nie, maar ek was soortvan oortuig
daarvan dat hy definitief nie in my iets meer as 'n vriendin sou
sien nie. Ek was so seker daarvan dat ons net vriende sou wees,
dat ek heeltemal oorbluf was toe hy vir my verjaarsdag ‘n
bloedrooi roos in my koshuiskamer ingesmokkel het...
Romantique108! Ja, hy was baie romanties.

Mr Cupboard was alles wat ‘n meisie kan droom om te hê in ‘n
kêrel. Jy kon hom met fierté109 aan jou ouers voorstel:
Intelligent110, gemaklik,  fun, gebalanseerd,  drôle111,
konsidererend... beau gosse112! 

Presentjies het ek geskryf kort nadat ons begin uitgaan het.
Soos ‘n klein dogtertjie op haar verjaarsdag voor ‘n onverwags
reusagtige present, het ek verslae gestaan voor hierdie bonheur
inattendu113. 

105 Un conte  de fées  / 'n feë-verhaal / ung kont du fé
106 Probablement  / moontlik / pro-ba-blu-mang
107 Sens  dessus -dessous  / onderstebo / saans du-suu du-soe
108 Romantique  / romanties / rô-man-tiek
109 Fierté  / trots / feer-tê
110 Intelligent  / slim / in-té-lie-zjang
111 Drôle  / snaaks of grappig / drol
112 Beau  gosse  / handsome  ou / bô gh-ôs
113 Bonheur inattendu  / onverwagte geluk / bon-hur in-a-taan-duu
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Vir lank was hy die axe114 van my aardbol. Ons het alles gedeel
wat saak gemaak het en die Here was die groot sentrale punt. 

Hoewel ons saam op skool was, het ons rêrige êrige verhouding
begin toe hy gaan swot het: ‘n 400km-lang-afstand verhouding.
‘n Marathon van long-distance-oproepe en naweek-kuiertjies.

Aanvanklik het ek geléwe vir daardie kosbare oomblikke saam
met hom in ons wentelbaan... 
En toe verander dinge.

Dit is eintlik snaaks – ironique 115 - as jy maande later skielik
opkyk van jou skoolboeke, en besef dat dinge nie vlot soos dit
moet nie. 
Jy besef skielik dat jy hom nie genoeg mis as hy weg is nie, al
swoon jy nog oor hom in sy teenwoordigheid. Dan, wanneer jy
hom weer sien, voel jy so skuldig oor jou onsekerheid in die
verhouding dat jy overcompensate. 
Jy vergewe automatiquement116 al die klein discrepancies
omdat julle so min tyd het om saam te spandeer... en dan gaan
hy weer weg en al daardie klein jakkeltjies kom knaag van voor
af aan die wingerd! 
Jy projekteer jouself in ‘n huwelik (op 17...) en besef opeens dat
jy nie jouself saam met hom sien nie: Wanneer jy al die gebroke
kuiertjies aan mekaar 'las' in een groot, permanente geheel, sien
jy 'n ensemble wat net nie coller117 nie! Nie omdat h& foutief is
nie, maar omdat julle nie die regte 2 mense saam is nie. Amper-
maar-nie-stamper-nie. Un couple manqué118, kan mens seker
maar sê.

114 Axe  / as / aks
115 Ironique  / ironies / ie-rô-niek
116 Automatiquement  / outomaties / ô-tô-ma-tie-ku-mang
117 Coller  / om te plak, of gesê van iets wat goed werk / kô-lê
118 Un couple manqué  / 'n mislukte paartjie / ung koe-plu mang-kê
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Die fatale krakie in ons verhouding het gekom toe hy skielik op
‘n dag net vriende wou wees. Maar sonder om die verhouding te
verbreek. Die kys is nie uit nie, net... meer platonies. 
Noem my maar shallow, maar dit was so goed jy vra my om ‘n
BAR-ONE in my sak rond te dra sonder om hom te eet! 

In my immaturité119 is dit na dié aankondiging, een winderige
naweek, na ‘n lang stap seelangs op Stilbaai se strand, dat ek
Glasdrome geskryf het...

Miskien, as ek nie toé so hier-en-nou gerig was nie, sou ek die
raison120 in sy demande121 kon sien. Miskien, as ek ouer was en
sekere van my latere 'kliënte' vóor Mr Cupboard geken het, sou
ek heeltemal anders reageer het. 
Miskien, as die données122 toé anders was sou ek, wie weet,
peut-être123 selfs vandag 'n heel ander tipe storie geskryf het! 

My devise  124 bly egter ferm staan: 
“Non. Rien  de rien. Non,  je ne regrette  rien  125!”

(Uittreksel uit 'n bekende liedjie van Edith Piaf)

*****

Hulle noem dit rebound. 
Met die eerste verhouding wat iemand aanknoop na ‘n
egskeiding, sê almal: “Sjoe, ek hoop dit is nie ‘n rebound ding
nie”. 

119 Immaturité  / onvolwassenheid / ie-ma-tuu-rie-té
120 Raison  / rede of sin / ré-zong
121 Demande  / versoek / du-mand
122 Données  / gegewens / dô-né
123 Peut-être  / miskien / put e-tru
124 Devise  / slagspreuk / du-wiez
125 Non. Rien de rien. Non, je ne regrette rien  / Nee, heeltemal niks,. Nee, ek is spyt oor 

niks. / Nong. Rie-ing du rie-ing. Nong, zju nu ru-gh-ret rie-ing
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En as die geskeide persoon ‘n klompie verhoudings na mekaar
inryg, dan bevestig almal: “Ja, hy is à fond126 on the rebound”.

Ek weet nie of mens van rebound kan praat as jy 17 is nie... of
dit applicable127 is na ‘n kys uit is nie! Hoe dit ookal sy, vir die
volgende paar maande nadat ek met Mr Cupboard uitgemaak
het, was ek in ‘n fullblown rebound-fase.

Eers was daar ‘n baie gawe outjie. Pragtige oë en pragtige stem.
Dit was skaars ‘n week na die opbreek dat ek en hy begin
uitgaan het.  Twee weke verder het hy die grosse erreur128
gemaak om eendag ‘n bietjie té ver in die toekoms in te begin
droom... Net daar het ek soos ‘n steeks donkie vasgetrap: daai
‘eendag’ ding het ek al gehoor en dit was die allerlaaste ding
waaraan ek op daardie spesifieke oomblik wou dink! Die arme
jong man het na alle waarskynlikheid nie mooi verstaan hoekom
ek so skielik uitgemaak het nie, en om eerlik te wees dink ek ék
ook nie!

Kort daarna was dit skoolvakansie. 'n Copine129 het my
voorgestel aan 'n vriend van 'n vriend: ‘n fake-Australiër. Sy
aksent was puik en almal het geval vir die farce130. Ek ook: vir
die aksent én vir hóm – hook, line and sinker! 
Sexy donkerkop, lank en aantreklik, en boonop ‘n kranige
guitariste131. Sy weergawe van Eric Clapton se ‘Layla’ het my
hart vlerkies gegee en in my mind’s eye het ek saam met hom
Australië toe gevlieg!
Dit was ‘n heerlike vakansie romanse – totdat hy skielik eendag
met my begin Afrikaans praat het in ‘n doodgewone Kaapse
aksent en gebieg het dat dit alles net ‘n speletjie was. ‘n

126  À fond  / geheel en al / a fong
127 Applicable  / toepasbaar / a-plie-ka-blu
128 Grosse  erreur  / groot fout / gh-ros  é-rur
129 Copine  / vriendin / kô-pien
130 Farce  / poets / fars
131 Guitariste  / kitaarspeler / gh-ie-ta-riest
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Vakansie-voorgee. Want hy het nie gedink hy gaan verlief raak
nie... 

Wil jy weet of ek stupid gevoel het? Stupid verby! Maar ek het
besluit om vir myself te lag, hom te vergewe... en met hom uit te
maak! Die Kaapse brei-r was nou maar net nie so séduisant132
as die Australiese aksent nie!
Ja, ek weet, ek was baie oppervlakkig. Maar onthou, ek was on
the rebound!

By die skool het my oë skielik oopgegaan vir die 'talent' rondom
my. Tog was ek versigtig-bang om deur nóg ‘n skool-related
verhouding te gaan. Dit het dus gebly by ‘n paar distractions,
sans plus133.

Die grootste van my distractions was ‘n delivery boy met wie ek
geweet het ‘n verhouding nooit sou werk nie. Boonop was dit by
die skool 'n ‘in die bondel’-besigheid en was daar nie regtig
geleentheid om up-close-and-personal te raak nie. 
Een oggend het ek egter ontdek dat ek en hy iets en commun134
het: ons was albei oggendmense. (Op dáardie spesifieke fase
van my lewe, au moins135. Andersins is ek eintlik 'n nagwolf!) En
dit was in die vroeë ure van die petit matin136 dat ons paaie
mekaar s'n gekruis het: ek met my Bybel onder die arm, hy met
sy sak koerante!  

Ek het myself toegelaat om hom te fancy, alhoewel ek goed
geweet het dat hy nie in my belangstel nie – nie pour de vrai137
nie. Buitendien, dit was bedoél om net ‘n distraction te wees.
Iets wat my sou help om die lang, vervelige skooldag om te kry.

132 Séduisant  / verleidelik / sê-dwie-zang
133 Sans  plus  / niks meer nie / sang pluus
134 En commun  / in gemeen / aang kô-mung
135 Au moins  / altans of ten minste / ô mwing
136 Petit matin  / vroeg oggend / pu-tie ma-ting
137 Pour de vrai  / regtig / Poer du wré
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Die moeilikheid het gekom toe ek op die ou end dieper
gevoelens ontwikkel het as wat prévu138 was. 
Slim vang sy baas!

Ode vir ‘n liefde raconte139 eintlik hoe Your highness (soos my
ma hom gedoop het) my malgré lui140 gehelp het om uit my
vorige verhouding uit te breek – die een met Mr Cupboard. Al
was die verhouding met laasgenoemde beëindig, was ek nog lief
vir hom hier deep down inside en dit was net deur een
sentiment met ‘n ander te vervang dat ek kon aanbeweeg. (Of so
het ek gedink.)
Ode vir ‘n liefde is ‘n ontluiking, ‘n groeiende sentiment en ‘n
gevoel van totale onsigbaarheid in die teenwoordigheid van
Your highness. (Come to think of it, sy bynaam het hom eintlik
nogal goed gepas!)

*****

Matriek was amper op ‘n einde. As ek reg onthou, was ons in die
laaste doodsnikke van ‘blok by die huis’. Dit was amper ‘n tipe
verligting om nie meer daagliks met my obsessiewe kompulsiewe
destruktiewe gewoontes gekonfronteer te word nie! Soggens
kon ek die hi-fi stel om my wakker te maak op die
melodramatiese note van Phantom of the Opera (wat ek selfs
nie vandag kan hoor sonder om daai matriek-eind-eksamen-
stres-gevoel op my nugter maag te kry nie!).

My  stiltetyd kon ek hou met die mooiste van alle gesigte voor
my: die wyd uitgestrekte Océan Indien141 met ‘n duisend,
dansende diamante vol oggendson wat “Halleluja!” sing.

138 Prévu  / beplan of voorsien / prê-wuu
139 Raconte  / vertel / ra-kont
140 Malgré lui   / onopsetlik / mal-grê loei
141 Océan Indien   / Indiese oseaan / ô-sê-ang in-die-ing
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A vrai dire, hierdie nuwe lewensstyl was goéd vir my (ten spyte
van die massas werk om te hersien!). 
Goed vir my gees, goed vir my hart, goed vir my hormone! 
En toe, sonder dat ek my daarop kon voorberei, kom Your
highness een aand vir my kuier. En hét ons gekuier! (nudge-
nudge, wink-wink...)

In een aand het ek hoop gekry, en kort voor die einde van die
aand weer alle hoop verloor. Hy was gladnie van plan om
'ernstig' te raak nie. Au contraire142! Sy subtiele boodskap was
kristalhelder: dié kuiertjie sou tussen ons moes bly.

Soos die meeste kere wat my hormone uit desperaatheid in
kringe begin hardloop het, het my hand en my pen my gehelp
om die onverhaalbare te verwoord. Koerantpapierliefde was
die résultat143.

Is dit hoe ek regtig gevoel het? Ek kannie onthou nie! Soveel jare
het tussen-in gekom. 

Soms voel dit asof ek van iemand anders praat as moi-même  144. 
Of asof ek ‘n dowwe droom probeer oorvertel. 

Al wat ek weet is dat die tiener-mens dinge intensément  145

ervaar. 
Nog méér so as jy ‘n kunstenaarstemperament het...!

*****

142 Au contraire  / to the contrary / ô kon-trêr
143 Résultat  / resultaat / ré-zuul-ta
144 Moi-même  / ek self / mwa-mem
145 Intensément  / intens / in-taan-sê-mang
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As daar nou een vak was waaroor ek gevrek het, was dit
Afrikaanse Stelwerk. Om dit façon146-Sarel-Seemonster te sê: 
“Skryf is my leeeeeewe!” 
Dit was toé die geval en dit is toujours147!

Twee spesifieke siele het ‘n besonderse rol gespeel in die
incubation period van dié skryfsindroom. Hulle is eintlik die
hoekoms agter die waaroms van die plek wat poësie in my lewe
neem: my Afrikaanse 'onnies'.

Jik Colours was die eerste adulte148 (buiten my ouers) aan wie
ek my poèmes149 toevertrou het. (Dié wat intussen verbrand
het.) Naas my ma gaan hy ook die eerste een wees wat hierdie
boek gaan ontdek, ontleed en passer en revue.150  

Jik Colours was my held. 
Omdat hy gedoen het en gedare het. Vreesloos. 
Omdat hy sy kuif gebleach het en vir ons French geteach het! 
En seker, plus que tout151, omdat hy net homself was – iets wat
ek toé so bitter graag wou regkry om te wees! 
Hy was authentique152. 
Bo en behalwe Afrikaans, het hy my van menswees geleer. 

In my std 9 jaar het ons as dirigente besluit op ‘n vampire-tema
en ons meisies het opgekom met die gedagte om ons hare rooi
te tint vir jour-j153. Ons het gemeen dat Jik Colours, as
drama-'onnie', sou weet watse kleurmiddel ons sou kon gebruik

146 Façon  / manier / fa-song
147 Toujours  / nogsteeds (boek-konteks) of altyd / toe-zjoer
148 Adulte  / volwassene / a-duult
149 Poèmes  / gedigte / poe-êm
150 Passer en revue  / kritiseer of oorgaan / pa-sê ang ru-wuu
151 plus que tout  / meer as enige iets / pluus ku toe
152 Authentique  / oorspronklike / ô-taan-tiek
153 Jour-j  / d-dag / zjoer zjie
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wat tydelik sou werk en dadelik weer sou uitwas. Sy raad was
eenvoudig: koekkleursel! So gesê, so gedaan.

Dit het en effet154 baie goed gewerk vir die 1ste deel van die
plan, totdat dit by die uitwas kom en my droë somerson-hare
nie weer die rooi tint wil laat los nie! Ek het my hare na aan ‘n
100 keer gewas met alles van shampoo tot dishwashing liquid
tot suurlemoensap. C'était sans éspoir155, niks wou werk nie! 

Uiteindelik het ons besluit dat ek maar my hare sal moet bruin
kleur om die cherry-rooi strepe in my blonde somer-kop te
verdoesel. Die gevolg was ‘n hardnekkige cherry-auburn... 

Dit was daardie dag dat ek tot die slotsom gekom het dat, as Jik
Colours sy wortelrooi hare kleur met koekkleursel, hy sy blonde
kuif sekerlik bleach met Jik Colours! 

Afrikaanse 'onnie' nr 2, Obelix,  was, en is, ‘n perd van ‘n ander
kleur. Baie meer van ‘n gesagsfiguur. Ons was gemaklik met
hom, maar tog ‘n bietjie versigtig. Hy ís darem ‘n gróót man, ‘n
vin rouge bien corsé156!
Heimlik is ek tog convaincu157 dat daar ‘n coeur au chocolat158
agter al daai mansmens is! 
Obelix was koshuisvader en die een wat my taalvaardighede
gepolish het. Ek het nooit gedink ek sou onderskeiding vir
Afrikaans kry in matriek nie, en ek het dit reggekry omdat hy
daar was: voor my om my te lei en agter my om my aan te
moedig. 

154 En effet  / inderdaad / aan ê-fê
155 C'était sans  éspoir  / dit was hopeloos / sê-tê saan-z ês-pwar
156 Vin rouge bien corsé  / lywige rooi wyn / wing roezj beeng kor-sê
157 Convaincu  / oortuig / kong-wéng-kuu
158 Coeur au chocolat  / sjokolade hart / kur ô shô-kô-la
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Hy kon klas gee dat die spoeg spat. Letterlik. Sy
opgewondenheid oor ‘n gedig was aansteeklik en ek onthou
veral WINTER van N.P. VAN WYK LOUW. 

'n Wintermens was ek nooit, en my kennismaking met die Franse
winter was, en is, ‘n beproewing. Hoeveel keer het ek nie al
teruggedink aan daardie verse nie?
“Nou  lê  die  aarde  nagtelang  en  week
in die donker stil genade van die reën…” 

By tye, wanneer die aanhoudende koue my naby aan 'n
dépression profonde159 laat grens, wend ek doelbewus my
gedagtes na die onsigbare, interne groei van die laning
platane160-bome in ons straat. Dié gedig het vir my ‘n skatkamer
van nuwe betekenis ontsluit. 

Die parallel kan deurgetrek word na ‘n mens se eie lewe: die
swaarkry waardeur mens soms moet gaan voordat jy by die
‘somer’ van jou lewe kan kom... 
In my geval was dit waar, en tout cas161: 

“…hoe kon ek dink dat somer ryker is as hierdie groei se stil
geheimenis?”

Sien jy, Obelix, dat mens nie net vir ‘n paar jaar ‘n 'onnie' is nie –
die impacte162 van jou onderrig vorm jare daarna nog kringe op
die water!

Die volgende gedig, Roesbruin drome, het ek vir Afrikaanse
stelwerk ingehandig. 

159 Dépression  profonde  / diep depressie / dê-pre-sie-ong prô-fon-du
160 Platane  / plataan / pla-tan
161 En tout cas  / in elk geval / ang toe ka
162 Impacte  / impak / im-pakt
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Wat die inspiration163 agter die gedig presies was, kan ek eerlik
nie meer onthou nie. Net dat die tema iets met l'automne164 te
doen gehad het.
Die woorde was klaarblyklik prophétique165, asof ek toé reeds
geweet het wat ‘n paar weke later sou gebeur.... Mr Cupboard
het kom kuier en hy het bruin oë gehad. Roesbruin oë.

Na die ontnugterende ervaring met my delivery boy, was ek weer
broos en doelloos. En soos dit mos nou maar gaan, het Mr
Cupboard presies toé geresurface... Die occasion parfait166 vir
‘n rebound ná ‘n rebound... 'n double-rebond167!

Binne 'n kwessie van ‘n paar uur het ons alle definisies van
'platoniese vriendskap' herdefinieer! 

Ek kannie onthou hoe lank hy daar was nie, maar dit was asof
ons hele verhouding homself herhaal het binne l'espace168 van ‘n
paar dae. Alles van verliefdheid en hernieude hoop, tot
ontnugtering en  die skokkende besef : “oh, man, nou gaan ek
weer van voor af die bad guy moet wees!”

Wel, as jy gedink het my eerste rebound fase was iets
noemenswaardigs, then you ain’t seen nothin’ yet! Ek was
misérable169. Gedisoriënteerd. Seker van wat ek nié wil hê nie,
en tog onseker oor wat ek dan nou eintlik wíl.

Dit was Desember vakansie, “En wat is ‘n somervakansie nou
sonder ‘n vakansie romanse?” het ek geredeneer. 

163 Inspiration  / inspirasie / in-spie-ra-si-on
164 L'automne  / herfs / lô-ton
165 Prophétique  / profeties / prô-fé-tiek
166 Occasion  parfait  / perfekte geleentheid / ô-ka-ziong par-fé
167 Double-rebond  / as 'n bal 2 keer hop / doe-blu ru-bong
168 L'espace  / spasie / l'es-pas
169 Misérable  / ellendig / mie-zé-ra-blu
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My ontmoeting met Romeo is ‘n herinnering assez
lointain170, maar dat dit die mooiste mansmens was wat ek
in my lewe nog ontmoet het (tot op dáardie stadium,
bygesê), was nou nie altemit nie. 
Daar was net éen probleem: Ek was nou nie eintlik die OBS-
suip-rondom-die-strandvuur-tipe nie, en hy was. Ek was nie
die growwe taal soort nie, en hy was. Ek was nie die sexy
soort waaraan hy gewoond was nie, en vir my het dit gevoel
of hy way uit my league was. En tog het ek, verbaas,
opgemerk dat hy met my flirt! 

Was dit ‘n plaisanterie171? 
Was dit ‘n dare met ‘n vriend wat gelei het daartoe dat ons, een
volmaanaand, onder die somersterre gesit het en hy my gesoen
het?

Dit was waarskynlik so iets! Of anders was dit die halwe bottel
OBS wat hy ingehad het. Wat die soen betref huiwer ek tussen 2
byvoeglike naamwoorde: wow en... atroce172! 
Tot op die oomblik wat hy my begin soen het was ek in ekstase,
en toe proe ek drank en sigarette en wonder hoe lank ons moet
aanhou voordat dit lekker raak? Dit sou dalk beter gewees het
as ek eers die ander helfte van die bottel OBS sélf opgedrink het!

Needless to say, die ‘verhouding’, as mens dit enigsins as sulks
kan bestempel, was van uiters kort duur. ‘n Paar uur at most. 
Ek was nie régtig die jol-soort, die kiss&run-kind, die one-night-
stand tipe nie. Maar hierdie was een van daardie uitsonderings
waaroor ek, in 'n ou dagboek, die volgende uittreksel-sin
opgespoor het: 
“... kon ek ‘n Desember-volmaan laat verbygaan sonder ‘n
fullmoon-kiss?! 

170 Assez  lointain  / vaag genoeg in die verlede / a-sê  lwing-ting
171 Plaisanterie  / grap / plê-zaan-tu-rie
172 Atroce  / horribaal / a-tros
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Ek kan maar net sê:

Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo? 
Deny thy smoke and refuse thy drink; 

Or, if thou wilt not, be but sworn my “port-sousie” of one day, 
And I'll no longer be a “ganslewertjie”….

(Uittreksel uit Romeo&Juliet van William Shakespeare... effens aangepas...)

My vier volmane verwys na vier ervarings - vier verskillende
‘amourettes173’ onder 4 verskillende pleine lunes174. 
Dit was wat dit was. Ons kan niks verander aan die verlede nie!
‘n Gedig vol ironie, want hoe onskuldig my volmaansoene ookal
was, dit het met onnodige seerkry gepaard gegaan. 

Net, ongelukkig, was die ervaring met Romeo nie genoeg van ‘n
eye-opener om my die volgende paar drames175 te help vermy
nie!
Die naaste wat ek gekom het aan ‘n einde aan my rebound-
periode, was kort hierna, op die 18de Januarie 1995. 

En effet, na die Romeo-episode het ek tyd gevat om te dink oor
wat ek wil hê in die lewe... 
Al was ek nog ver van ‘n verhouding solide176 met die Here, het
ek geweet dat ek Hom in my verhouding met iemand wou hê.
Dus wou ek wegbeweeg van die wipplankryery tussen my hart
en my gees en nader kom aan iets meer durable177.

173 Amourettes  / flings / a-moe-rét
174 Pleine  lunes / volmane / plé-nu luu-nu
175 Drames  / drama / dram
176 Solide  / stewig of ferm / sô-lied
177 Durable  / duursaam / duu-raa-blu
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Noem dit dus die voortvloeisel van ‘n nuwejaars-resolusie of die
positiewe side-effect van die Romeo-épisode178, maar een aand
langs ‘n vuurtjie op sandstrand, het ek en een van my beste
vriende styf teen mekaar gesit om  die koue nagwindjie af te
weer...

Wat ons alles gepraat het weet ek lankal nie meer nie, en of dit
nou die effek van die koue windjie was, of ‘n oordosis seelug,
maar êrens uit die bleu marine179 van die sterrehemel het, soos
‘n verskietende ster, ‘n oomblik van pure bliss op ons neergeval. 

Die soen het net gebéur. 
Dit was nie 'n beplande of half-geantisipeerde bisous180 nie. 

Simplement 181 was dit sestig sekondes van 
totale vrede in my kop... 

Asof ek vir die eerste keer in ‘n lang tyd 
iets gedoen het wat sin maak... 

En toe bars hy uit van die lag en druk my styf teen hom vas:
“Ag, nee, Lila. Dit voel dan nou asof ek my eie suster probeer
soen!”
Ek was nog besig om die volle implikasies van dié sin te verwerk
toe hy my hand in syne neem en glimlaggend 'n soen op my palm
druk. 
And that was that.

Ek konnie vir hom sê dat ek eintlik anders voel daaroor nie...
Was dit dan nie ek sélf wat, ‘n paar jaar vantevore, toe h&
gevoelens vir m& gehad het, vir hom gesê het dat hy vir my soos

178 Épisode  / episode / é-pie-zôd
179 Bleu  marine  / marine-blou / blu ma-rien
180 Bisous  / soen / bie-zoe
181 Simplement  / eenvoudig / sem-plu-mang
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‘n broer is nie? Het ek hom nie self ge-encourager182 na hierdie
punt toe nie?
My trots was te groot om‘n fool van myself te maak, dus het ek
maar net saamgelag en gemaak asof ons op tout à fait183
dieselfde golflengte was. Terwyl hy feitlik oombliklik in die
vriendskaps-mode teruggeglip het en so natuurlik soos altyd
verder geklets en gelag het, het dit my al my talent de
comédienne184 gekos om nie my verwardheid en emosies te laat
blyk nie. 

Binne een onsinnige oomblik het ek my hart verloor op my beste
vriend! D'une manière où d'une autre185 moes ek 'n manier kry
om in my kop te rembobiner186 tot net vóor die soen en alles
ongedaan maak – maar hoé? 

My hart het as't ware uit my hande geglip en in 'n espace so
groot en diep soos die GRAND CANYON homself ingeval – so diep
en so ver dat ek gedink het ek gaan hom nooit weer kan
retrouver187 nie.

Daardie aand het ek aan die slaap geraak met my handpalm op
my hart, ‘n bitter-soet sous oor my delikate ganslewertjie. As jy
kon uitzoom uit die prentjie sou jy langs my bed ‘n skryfblok sien
lê met ‘n paar phrases188 in blou ink geskribbel. 

Dié gedig het ek Lenteliefde genoem, omdat dit was wat dit kón
gewees het: ‘n jong liefde op soliede fondasies, vol belofte...

*****

182 Encourager  / aanmoedig / aan-koe-ra-zjé
183 Tout à fait  / heeltemal / toet a fé
184 Talent de comédienne  / akteurs-talent / ta-lang du kô-mé-die-eng
185 D'une manière  où d'un autre  / op een of ander manier / duun ma-nie-êr oe duun  ôtru
186 Rembobiner  / terugdraai of rewind / raam-bô-bie-né
187 Retrouver  / terugkry / ru-troe-wé
188 Phrases  / frases / fraz
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En so breek my groentjie-jaar by Matieland aan. Heemstede
koshuis was my nuwe tuiste en ons was jumelé189 met Huis
Marais, my Pa se ou koshuis. 
Ontgroening was groot pret, actually, en een van my beste
herinneringe is  'n geïmproviseerde sokkie in die binnehof van
een of ander manskoshuis –  dit het skielik begin reën met volle
son wat op die reëndruppels blink, en ek het gedans met die
mooiste man in die hele manskoshuis!

JOOL was iets ysliks. Tussen joolblaaie verkoop, vlotte bou en
allerlei ontgroeningsaktiwiteite, was ons dae vol en fatiguant190.

Op ‘n dag het ons sit en crinkle-paper blomme maak vir die vlot.
My nuwe kamermaat en ek het gesit en mansmense
uitmekaartrek weens hul tendens om die waarheid te verdraai.
Ek was besig om my pa se lof te besing, dat hy die enigste man
in my lewe was wat ek geweet het nooit vir my sou jok nie...  
Net daar draai ‘n jong man na ons toe met diep erns in sy mooi
blou oë en sê vir my: “Ék jok nóóit.” 

Wel, dit was de toute évidence191 sy eerste leuen aan my! 
Tog het ek in ons early days dié gedig oor hom geskryf: 
Blue Eyed Boy.

Die verhouding het nie lank gehou nie, maar net lank genoeg om
my in ‘n jaar-lange selfmarteling te dompel, want as gevolg van
hóm het ek politieke wetenskap as byvak geneem. 
EK, wat niks, zero, nul van la politique192 weet of wóú weet nie!
Wat ‘n ramp! 

‘n Bietjie óp vir beide politieke wetenskap én mansmense het ek
myself by my studies bepaal vir ‘n ruk. 

189 Jumelé  / gekoppel / zjuu-mu-lê
190 Fatiguant  / uitputtend / fa-tie-gh-ang
191 De toute évidence  / obviously / du toet ê-wie-dans
192 La  politique  / politiek / la pô-lie-tiek

52



53



My kuiertjies by Bagpipes en Mattewis in hul woonstel in
Dagbreek manskoshuis was die hoogtepunt van my week. Ek het
heel goed gevoel oor myself en my ‘one woman show’.

Nietemin neem die lewe soms onverwags 'n interessante
wending, soos ek agtergekom het toe ek ‘n vriendin op 'n middag
na Dagbreek manskoshuis vergesel het. Sy wou by ‘n vriend
gaan inloer wat verjaar het. 
Ons was oppad met die trap op na die lat se woonstel, toe ‘n
perskepit my tref vanuit nêrens! Die krimineel het eintlik ‘n
vriend probeer raakgooi (or so he said...), maar sy aim het hom
in die steek gelaat. 
Nadat hy my 'n paar honderd keer om verskoning gevra het, het
hy die res van die middag spandeer om my op allerhande
maniere te teister. Ek het die speletjie saamgespeel, maar nie
eintlik ag geslaan op hom as persoon nie.

Toe my vriendin die volgende dag vir my kom sê haar pêl is mal
oor my, het ek, à vrai dire, nie eers mooi geweet van wié sy
praat nie.  Vaagweg het ek die vent onthou wat aanmekaar vir
my notatjies geskryf het en my verpes het... 
En toe stel sy 'n double-date voor.

Skepties. Dit is hoe ek gevoel het. 
Toutefois193, ter wille van ons vriendskap het ek ingestem  om
hom “darem net 'n kans te gee”. 
Dit was maar net ons 2de ontmoeting sedert die perskepit-
insident, maar by die eerste oogopslag het ek 'n skok gekry.... 

Hy was netjies aangetrek en ge'deodorant'. Sy maniere was
galant en sy hemp het sy diep blou oë beklemtoon... het ek
genoem dat ek destyds 'n swakheid gehad het vir 'n man met
blou oë?

193 Toutefois  / tog / toet-fwa
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Die 'criminel194' het, bo alle verwagting, my voete behoorlik
onder my uitgeslaan. Surprise195, surprise!

Vasbeslote om dinge stadig te vat het ek hom aan ‘n lyntjie
gehou, minwetend dat dit eintlik hierdie ‘onbekombaarheid’ was
wat hom aangetrek het!

Een mooi aand het ons saam oor die botaniese tuin se heining
geklouter en 'n sementbankie uitgekies waarvandaan ons die
sterre kon bekyk en chat. (Twéé kriminele agter tralies!) 

Hy was ook ‘n 'kinners van Jesus' en ons gesprekke was dikwels
diep. Maar daardie aand het hy nie vir die sterre gekyk nie.
Oftewel, nie vir dié in die hemelruim nie! Sy intensies was
romanties van aard.
Ek het lafhartig probeer wegstuur van dié topic, waarvan ek tot
op datum 'n redelike slegte trackrecord gehou het. Au fond196
was ek bang dat ek dié nuutgevonde trésor197 sou verloor as dit
iets meer as vriendskap sou word.
Om sy blik te vermy het ek die sterre stip dopgehou en
verskietende sterre getel.  

3 Vreemde ligte het opeens, in v-formasie teen ‘n geweldige
spoed, maar totaal en al geluidloos, oor ons koppe gevlieg! Hy
het dit nie gesien nie (want sy gedagtes was elders!) en ek was
nog besig om hom te probeer oortuig daarvan dat ek nie dwaal
nie, toe hy my stilgesoen het...

(Net vir die rekord, die volgende dag was daar ‘n koerantberig
oor ‘n vreemde vlieënde verskynsel in v-formasie in die Matie-
hemelruim...)

194 Criminel  / krimineel / krie-mie-nel
195 Surprise  / verrassing / suur-priez
196 Au fond  / deep down inside / ô fong
197 Trésor  / skat / trê-zor
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In Engels noem hulle dit falling in love en die Franse sê tomber
amoureux 198. Ek noem dit ‘n Liefdestuimel.:

'n Amper onwillekeurige, lomp, flip-flop-val na who-knows-where.

Die Nederlanders definieer die woord 'tuimel' as ‘val
halsoverkop’ of ‘vallende vervoering’. En dis presies net soos
hulle dit daar sê! 
Van ‘krimineel’ is hy bevorder tot my blue eyed boy nr2. Ek is
genooi om sy ouers te ontmoet, en hy het vir ‘n naweek
Jongensfontein toe gekom. My pa was impressed en alles het
baie positief daarna uitgesien...

In daardie tyd het my pad met die Here ‘n ander wending
geneem. 
My nuuskierigheid en my soeke na iets méér het my na ‘n ander
Christen-gemeente gelei, ‘n lewendige een met loud musiek en
dansende lofprysing - soos Koning David van ouds voor die Ark -
en ‘n genuine opgewondenheid oor die Here. 
In daardie tyd het ek ontdek hoe die Heilige Gees se stem klink. 

Een laatmiddag het Blue eyes my kom haal vir ons gereelde
wandeling langs die 1ste-rivier. Hy was baie stil. 
Hand aan hand het ons gestap, toe ek skielik die sagte stem in
my kop hoor wat vir my sê: 
“Hy het ‘n brief gekry. Van sy ex.” 
Omtrent 2 minute later breek Blue eyes die stilte met: 
“Ek het ‘n brief gekry...van my vorige meisie...”
Die volgende woorde was weer la voix dans ma tête199: 
“Hy wil uitmaak, maar jy moet hom help daarmee.” 
Ironies genoeg was my hart vol vrede.

198 Tomber  amoureux  / verlief raak / tom-bé a-moe-ru
199 La voix  dans  ma  tête  / die stem in my kop / la woe-a dang ma tet
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Weer ‘n minuut of wat later het Blue eyes begin vertel van haar
en van hul verhouding wat baie sérieux200 was voordat hulle
opgebreek het. Hy konnie verder kom nie; het seker nie geweet
hoe nie. Dis ek wat al die regte vrae gestel het en uiteindelik
voorgestel het dat ons uitmaak terwyl hy sy hartsake uitsorteer.

Ek was amper kommerwekkend kalm en rustig. Dit was eers met
my terugkom by die koshuis dat die realiteit op my gedaal het en
die damwal gebreek het - en my hart daarmee saam.

Selfs al het die Here sélf aan my die pad openbaar, het ek lank
gevat om te verstaan dat ek en my Blue eyes op ‘n gevaarlike
pad mog beland het as ons saam vorentoe sou gegaan het.
My waardes ten spyt, was ons verhouding passionant201. Hy
was baie... tactile202, soos die Franse sou sê vir iemand wat
besonder affectueux203 is (if you catch my drift). 
Ek is nou nie eintlik van klip gemaak nie en die Here het geweet
dat ek nie vir ewig immuun teen sy charme204 sou wees nie. 

Dít was au moins één van die redes hoekom ons moes uitmaak,
en soos ‘n ou predikant met ‘n brei-r dikwels in ons kerk gesê
het: “Vroeër of later, liefs nie té laat nie!”

Teen dié tyd ken julle seker al die patroon: 
Nadat ‘n ernstige verhouding in my lewe in sy peetjie in is, kom
daar altyd ‘n...? 
Rebound!
Ons kan egter nie dié rebound onder dieselfde kam skeer as die
ander nie. Die vorige rebounds het immers half per ongeluk
gebeur. Dié keer het ek daarvoor gesoék. 

200 Sérieux  / ernstig / sé-rie-eu
201 Passionant  / hartstogtelik / pa-siô-nang
202 Tactile  / taktiel / tak-tiel
203 Affectueux  / lieftallig / a-fek-tuu-eu
204 Charme  / bekoring / shar-mu
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Ma conviction205 was dat die tyd gekom het om myself te geniet
en minder ernstig te wees oor dinge. Ek was jonk! Té jonk vir
dink aan langtermyn verhoudings. Dit was tyd om te REBELLEER!
Daar was net één vlieg in my salf en sy naam was Mr Capp. Hy
het my lewe totaal en al kom deurmekaar gooi. 
Dit was ongetwyfeld dié liefde van my studente-lewe, maar ‘n
liefde wat nooit die lig gesien het nie. Dalk juis weens ma
révolte206? Ek sal nooit weet of hy enige gevoelens vir my gehad
het nie, maar ek weet dat ek liewer vir hom was as vir enige
iemand wat ek ontmoet het voor hom, of ná hom. (Behalwe vir
my man, natuurlik!) 'n Andersoortige liefde as die een vir Mr
Cupboard. 'n Phillos -gekruis-met-eros tipe liefde.

Ons was vriende, het saam aan sekere kerk-aktiwiteite
deelgeneem en het redelik baie van mekaar gesien. Aan die
begin het ek gladnie van hom gehou nie, maar een aand het ons
per ongeluk langs mekaar beland by ‘n geestelike byeenkoms.
Daar het ‘n pop-dogtertjie voor ons gesit. Sy was die
dierbaarheid self en het haar ma vrééslik en aanhoudend
gesoen. Ek het soveel teerheid vir haar ervaar, en kyk toe net op
daardie oomblik onwillekeurig vir hom. In sy oë was daar
dieselfde tendresse207… en hy het my uitgeboul! 
Diep binne-in my het ek geweet dis die tipe ou wat ek wou ‘bêre
vir eendag’. Daarom het ek vinnig besluit dat ek nié gaan toelaat
dat hy inmeng met my opstand-planne nie. 
Toutefois, however, nietemin... 
Ek het hom liefgekry! Soos Jonatan vir Dawid net skielik,
oombliklik liefgekry het. Sonder om te praat van romanse of
verliefdheid. Net plein, eenvoudig: hy’t ingekruip under my skin,
en ek kon hom nie weer daaruit kry nie! My probleem was dat
ek mos besluit het om te rebelleer, en mens kannie rebelleer én
white-flag en même temps208 nie. 

205 Ma conviction  / my oortuiging / ma kon-wiek-siong
206 Ma révolte  / my opstand / ma ré-wolt
207 Tendresse  / teerheid / taan-dres
208 En même temps  / terselfdertyd / ang mem tang
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Gevolglik het ek ligte, dieptelose romanses pursue. Mr Capp het
my een aand hand aan hand met my mees onlangse Vye-blaar
vriend gesien en ‘n wyle daarna sonder twyfel opgemerk dat
daar fireworks is tussen my en my ‘Fransman’.... Hy het sekerlik
gedink ek is maar net nog een van daardie maklike meisies.... 
Hoe kan ek hom blameer? Dit is sekerlik die beeld wat ek
oorgedra het?
Soos my pa mos gesê het, ‘n té voor enige iets is nie goed nie, en
ek was té BEAUJOLAIS op daardie stadium van die geveg!

Wie sal ooit weet wat in Mr Capp se hart aangegaan het? Nooit
ooit het ek die nodige guts bymekaar gekry om te probeer
uitvind wat hy weet en wat hy dink en wat hy voel nie... en wás
ek sp&t! Vir baie lang jare agterna.
Dis waaroor Gutless gaan. Daardie kosbare dinge waarby ons
verbyloop in ons lewenswandel omdat ons té trots is. Té bang is
vir teleurstelling of vir vernedering.

Mr Capp, jy was my trouman. Ek weet dat ons albei vandag
gelukkig getroud is en my déclaration d’amour passé209
verander niks aan vandag nie. Net soos vandag se dinge ook
niks verander aan gister se realiteite nie!

*****

So het my rebound-rebellion my deur my universiteitsjare
vergesel. Hulle het gekom en gegaan. Flirts, vryers, in-die-
bondel, one-on-one. Op die kampus, by die see... En by die see
was daar een wat, soos ‘n paté de foie gras210 op toast, iets is
wat jy net weer en weer en weer wil hê! 

209 Déclaration d’amour passé / 'n liefdesverklaring wat kom nadat die crush lankal verby 
is / dê-kla-ra-siong  da-moer  pa-sê

210 Paté de foie gras  / ganslewer pâté / pa-té du fwa gra
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(Per geleentheid, by gesê, want jy betaal ‘n duur prys vir daai
eksepsionele oomblikke van kulinêre vreugde. Ewenwel weet ek
nie of foie gras op toast so lekker sou gewees het as ek dit élke
dag kon eet nie!)

My TV-reeks préféré211 toe ek klein was, was MCGYVER. Richard
Dean Anderson was gorgeous en 'só eighties', en ek was
fasciné212 deur al die DIY search and rescue tegnieke. Dit is dus
seker nie eers vreemd as ek vir julle sê dat daar ‘n amoureux213
in my lewe was wat net soos MCGYVER gelyk het nie. Oor hom
alléen kan ek presque214 ‘n hoofstuk skryf!

Ek was nog ‘n bogsnuiter toe ek hom leer ken het – te midde van
‘n major MCGYVER seisoen. Puppy love in sy suiwerste vorm - ek
het tot vir hom ‘n krismisbox gekoop! Jare het verbygegaan wat
ons mekaar nie regtig gesien het nie, en toe, eendag, kom loer hy
in om my ouers te kom groet. 
Bogsnuiter het intussen groot geword en skielik word die rolle
omgekeer. Die skielike wedersydse aantrekkingskrag het ons
albei se koppe deurmekaar gehad, maar die ouderdomsverskil
het 'n stokkie voor dinge gesteek. Alternatiewelik het ons gehou
by speelse flirtasies , koffie-kuiers en body-surf sessies, wat
uiteindelik die boublokke was van ‘n grand amitié215. 

Oor die jare het ons ons ‘moments’ gehad, maar dit het nooit op
iets ernstigs uitgeloop nie. Eers omdat ék nie wou nie, en toe
omdat h& nie wou nie, en sans doute216  ook omdat nie een van
ons regtig geglo het dit kon werk nie.
But what can I say, ek het maar altyd ‘n soft spot vir hom gehad,
ouderdomsverskil en personality clashes ten spyt. 

211 Préféré  / gunsteling / pré-fé-ré
212 Fasciné  / gefassineerd / fa-sie-né
213 Amoureux  / lover / a-moe-ru
214 Presque  / amper / pres-ku
215 Grand amitié  / groot vriendskap / gran-d a-mie-tee
216 Sans doute  / sonder twyfel / sang doet
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Hart in ‘n glaskas, het ek vir hom geskryf en hy alleen sal weet
hoekom en wat dit beteken.

Ja, ou Mcgyver. Al was ons nie heeltemal op dieselfde manier
gewire nie, het ons inderdaad ‘n paar bomme kort voor
ontploffing ge-désamorcer217! 

*****

Hoewel die see – en nie net enige see nie, JONGENS se see – dié
plek was waar die oorgrote meerderheid van my romanses
gehappen het, was daar etlikes op die Maties kampus, soos
reeds vermeld. 

Parmi218 hulle, was daar een groooote: die een met my Frans-
man. Nou nie ‘n régte volbloed Frenchie nie. Nie toé al nie. 
‘n Sterk-afwesige eg-Franse oorsprong ten spyt, het hy al die
charme en séduction219 verteenwoordig wat 'n meisiemens, in
haar onkunde, met genuine Fransmanne mag assosieer. 

Ja, désolé220, ek is jammer om jou borrel te bars, maar as jy 
gedink het die Franse is ‘n romantiese spul, guess again! 
Obviously kry jy jou exceptions221, maar oor die algemeen is 
romantisme222 nie eintlik die woord wat ek met die Frenchies 
sou koppel nie.  Eerder die frase “droit-au-but223” wat doelgerig, 
of op-die-vrou-af, beteken. 

217 Désamorcer  / neutraliseer / dez-a-mor-sê
218 Parmi  / tussen / par-mie
219 Séduction  / verleiding / Sê-duuk-siong
220 Désolé  / jammer / dé-zo-lê
221 Exceptions  / uitsonderings / ék-sep-sion
222 Romantisme  / iets wat romanties van aard is / rô-man-tiez-mu
223 Droit-au-but  / op die man af / droe-at ô buut
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Meisies, die Suid-Afrikaanse manne is actually nogal romanties
hoor! In retrospek beskou is hulle regtig nie te sleg nie. Même224,
ek kan amper so ver gaan as om te sê:“It's as good as it gets!”

Alles wat Frans of french-related is, is vir ons Suid Afrikaanse
juffers uiters aanloklik. Ek dink ons praat hier van die gras-is-

groener-aan-die-ander-kant-vannie-draad phénomène225. Al wat
eintlik romanties is omtrent die gemiddelde Fransman, is sy

accent226! 

My 'eerste' Fransman het nouwel nie daardie befaamde
intonasie openbaar nie, maar ‘die res’ was sterk teenwoordig! Ek
was, om die minste te sê, uiters fisies verlief op hom. Dit was ‘n
baie unieke verhouding-kombinasie, en was baie short maar
very sweet, soos... foie gras au chocolat227! 
Mmmm, ek het nognie daardie kombinasie probeer nie, maar
'hulle' sê dit is éthéré228!

Ek dra die gedig Verleiding aan my Frans-man op. 

Omdat....

En aangesien ek nou al genoeg van jou vooropgestelde bubbles
gebars het, liewe leser, gaan ek maar hiérdie gedig aan jou
verbeelding oorlaat en aan jou carte blanche229 gee ten opsigte
van die interpretasie. 
So enjoy!

*****

224 Même  / selfs / mem
225 Phénomène  / fenomeen / fé-nô-men
226 Accent  / aksent / ak-sang
227 Foie gras au chocolat  / ganslewer met sjokolade / fwa gra ô sho-ko-la
228 Éthéré  / out of this world / ê-té-ré
229 Carte blanche  / volle toestemming / kar-tu blansh
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Die ander manne, of dit nou die timide230 en liewe Jagter was of
die Tweeling (nee, daar was net een, nie twee nie!) en selfs ou
Vy (‘n wonderlike toevoeging tot die mees gevarieerde
vrugteslaai! Hy het vir my kar, Betty, ‘n naam-sticker gekoop -
een van die min ouens wat verstaan het dat 'n mens vir jou kar
‘n naam kan gee!): die meeste van my rebellion-manne was
soos... soos foie gras en ketchup231! 

Beide foie gras  en ketchup  is lekker (op baie uiteenlopende
maniere) maar saam doen hulle dit nié. Nee, ek het nognie

probeer om foie gras  saam met ketchup te eet nie.... Nee, jinne,
daar is sekere dinge wat ‘n mens darem eenvoudig net nié doen

nie... behalwe as jy ‘n student is!

Sommige van dié manne wou my tame. Ander wou weer net so
los wees soos ek – wat die situasie vergemaklik het. Tussen hulle
almal deur, was daar, soos ‘n dowwe dog dringende eggo, Mr
Capp. ‘n Liefde wat ek nie kon rem of strem nie, net op die beste
ignorer232 of deny.
Was dit juis om dié roepstem uit te doof dat ek soos ‘n regte
tête de mule233 op my pad voortgefoncer 234het?

Eendag het ek die vraag aan my ma gestel, hoe ek sou wéet as
ek my trouman ontmoet? Haar antwoord was dat jy net wéét, jy
voel dit eenvoudig aan. Noú weet ek wat sy bedoel het, vandat
ek hom gekry het, maar destyds was ek onseker. 
Het ek toé gedink dat ek so 'n sekerheid ervaar het oor joú, Mr
Capp? Selfs al het ek, help dit nie as net éen van die twee so
gevoel het nie, né?

230 Timide  / skugter / tie-mied
231 Ketchup  / tamatiesous / ket-shup
232 Ignorer  / ignoreer / ie-njo-rê
233 Tête de mule  / donkiekop (koppig) / tet du muul
234 Foncer  / om te go vir iets of in iets in te 'foeter' / fon-sê
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Moreover, ek het reggekry om my met die 1ste trouslag te
tromper235. Lélik te misgis! ‘n 7-Jaar-lange-ompad-deur-donker-
dieptes-tipe deception! Nadat ek uiteindelik van die feet-cuffs
ontslae geraak het, moes ek nog so swaar ysterbal saamsleep
wat die band van gedeelde toesig verteenwoordig. 

Die 2nd time round (verwysend na my 2de huwelik) was
uiteindelik dit waarna my ma verwys het - nie net ‘n redelike
sekerheid nie, maar ‘n tsunami van oorweldigende "ja!ja!ja!dis
hy!"-emosie! 
Cependant236, voordat jy by daai man uitkom, het jy aucune
idée237 hoe duidelik die sekerheid gaan wees nie. Pas le
moindre238! Daarom wou ek seker maak dat ek sélf genoég
samples getrek het uit al die visse in die see om eendag met
sekerheid te sou kan sê: hierts jy,  nou hét ek jou!

Die Vis is samevattend van die speelse onskuld waarin ek my
customers (soos my Ouma hulle genoem het) benader het.
Impulsive239. Naïve240. Bang – vir seerkry, vir vas wees, vir
onseker wees.

Die probleem, as jy beide vis en visserman is, is dat jy jouer sur
les deux tableaux241. Hierdie Franse uitdrukking beskryf,
byvoorbeeld, iemand wat sy geld op beide boksers in ‘n
eindstryd plaas. Also is hy seker dat hy wen, quoi qui arrive242. 
Dus, as visserman, soek jy na die regte vis, maar terselfdertyd
hou jy jou eie lyf glibberig vir ingeval dit nié die regte een is nie. 
Verstaan?

235 Tromper  / misgis / trom-pê
236 Cependant  / nogtans / sê-pan-dang
237 Aucune idée  / geen idee / ô-kuun ie-dé
238 Pas le moindre  / nie in die minste nie / Pa lu mwan-dru
239 Impulsive  / impulsief / im-puul-siew
240 Naïve  / naïef / na-iew
241 Jouer sur les  deux tableaux  / aan 2 kante gelyk speel / zjoe-ê suur lê du ta-blô
242 Quoi qui arrive  / wat ookal gebeur / kwa kie a-riew
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Old-fashioned van natuur, hou ek daarvan dat ‘n man die rol
van visserman speel. However.... Deesdae se mans is soms regtig
useless as dit by pourchasser243 kom. Soms word 'n girl
vriendelik verplig om maar in gryp, nie waar nie, dames? 

Goed dan, ek bieg, ek het nog altyd van visvang gehou. Seker dié
dat ek my lyf in meer as een opsig visserman gehou het!

Dog, soos enige pêcheur244 vir jou kan sê, vang mens nie altyd nét
mooi, groot kabeljoue en blink-lyf elwe nie. Jy kry ook jou share

van blaas-oppies en klipvisse. Ek noem dit flirt-flaters.

Soos die langhaar motorfietsman wat my op ‘n volmaanaand-
motorfiets-rit gevat het die Jonkershoek-pad uit (sorrie, Ma – it
only happened once! My 1ste en enigste keer!). 

Ek het hom ontmoet op sy motorfiets – ek bedoel, hy het op sy
motorfiets gesit toe ek hom ontmoet het. 'n Mooi, manlike gesig,
leerbaadjie, goeie humorsin en, blykbaar, ‘n kunstenaar. Alles
wat nodig was om my boring week op die kampus op te kikker,
want sien, ek moes agterbly om te swot vir ‘n 'her'. Glo my dis ‘n
straf met ‘n S majuscule245! Die kampus is daardie tyd van die
jaar morsdood en almal, behalwe jy, lê op die strand!

Die eerste skok het gekom toe hy my kom 'voordeur' het by die
koshuis en afklim van sy motorfiets... 

Wie van julle onthou Lord Farquaad uit die heel eerste SHREK
movie? Daardie scène246 waar die ridder hom aftel van sy perd
af en voor Fiona neersit? Dis nou hy daai, min of meer (met die
klem op die min...). Ek was ten minste ‘n volle kop langer as hy

243 Pourchasser  / najaag / poer-sha-sê
244 Pêcheur  / visserman / pê-shur
245 Majuscule  / hoofletter / ma-zjuu-skuul
246 Scène  / toneel / sen
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en dit het dit nié gedoén nie. Maar omdat hy nice was het ek
besluit om hom eers beter te leer ken. 

Die rit was 'n belewenis: die Jonkershoek-pad helder verlig onder
die volmaan se strale. Terselfdertyd het ek die hele tyd sit en bid
dat ek dit moet oorleef, om rede my ma altyd gesê het ek moet
net nooit op ‘n motorfiets klim saam met iemand nie...veral nie
iemand wat ek pas ontmoet het nie!

Êrens het ons ‘n koppie uitgeklim onder die pleine lune. ‘n
Pragtige aand, perfek om selfs die mees onwaarskynlike
romanse te laat blom... 
En toe begin hy allerhande geluide hoor. 
Hoor ék nie ook iets nie? 
Sênoumaar daar is iemand wat ons bekruip? Of iéts!? 
Dit het so ‘n proporsie aangeneem dat ek hom moes bemoedig
en teruglei na sy motorfiets toe. Needless to say, was daar nié ‘n
next time nie! Nee, o jinne, ‘n man moet darem sy vrou kan
staan, nie waar nie? 
Oor al dié manne het ek nie vreeslik gedig nie – ek het nie tyd
gekry nie! 
Daar was my études247, my sosiale lewe, my musiek - en daar
was iets anders wat al hoe meer van my tyd in beslag geneem
het, en my stadig maar seker na ‘n meer ernstige lewensstyl
begin lei het: la foi248 - my geloof.

Teen dié tyd dink jy seker by jouself: “Is ek nogstééds besig met
diesélfde hoofstuk?”
Ja, jy is. Net soos ek by die Franse feesmaal verstom gesit het
toe ek uitvind dat die bord saumon aux amandes249 nog steeds
net deel was van die entrée.
In my poëtiese festin–feesmaal is ons darem nou by die 'tweede'
starter, of moet ek sê, die offisiële een. Die entrée. 

247 Études  / studies / ê-tuud
248 La foi  / geloof / la fwa
249 Saumon aux amandes  / salm met amandels / sô-mong ô-z a-mand

71



EntréeEntrée

72



Salm is baie gewild in Frankryk. Van gerookte salm tot
gemarineerde salm, geroosterde salm of gebakte salm. Salm

is lekker en salm is gesond. Salm bevat Omega 3 en dit is
klaarblyklik ‘n goeie ding, volgens WIKIPEDIA, vir jou hart en vir

jou algemene gesondheid.

Geloof is dieselfde. Dis soos ‘n salm. Maar - en dit is ‘n gróót
MAAR - jy kry salm en jy kry sálm. Baie salm word deesdae geteel
onder adverse omstandighede of  word geneties gemanipuleer
om vinniger groot te word. Dit maak hulle makliker bekombaar,
wat markpryse meer kompeterend maak.  Studies het egter
bewys dat dit beter is om gladnie salm te eet nie, as om dié
soort te eet. 

Geloof is dieselfde. Daar is baie dinge waarin ‘n mens kan glo,
maar nie alle dinge gaan dieselfde voordelige langtermyn effekte
hê nie. Dikwels word ons getenter 250om ‘n geloof aan te neem
wat ons ‘sak pas’. Dis deesdae selfs à la mode251! 
Ek was onlangs by ‘n Mark-vir-Organiese-Produkte, en het
probeer uitmaak wát die kristal-verkopers, palmlesers en
magnetiseerders daar soek! Like, hello! Organies?
Hier in Frankryk soek mense na, wat hulle noem, spiritualité252.
Dis ‘n groot deurmekaar rondgegrypery in die donkerte.

Nou, om terug te kom na Omega 3. Dit is ‘n komplekse storie
waarvan ek nie veel kop of stert uitmaak nie, but I think it boils
down to this: Daar is 3 elemente in Omega 3 wat elkeen goed is
vir ‘n ander deel van ons organisme. Die 3 elemente vorm saam
‘n eenheid, maar is individueel verantwoordelik vir verskillende
genesende take in ons sisteem. Een van dié elemente word
genoem alpha-linolenic acid.

250 Tenter  / verlei / taan-tê
251 À la mode  / in die mode / a la môd
252 Spiritualité  / geestelikheid / spie-rie-tuu-a-lie-tê
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Nou sien, m& geloof-salm bevat ook Omega 3. En daardie Omega
3 bestaan uit 3 persone. Hierdie 3 personnes253 vorm saam éen
Godheid, maar individueel genees elkeen my siel op ‘n ander
level en hou my in stand. Sien, Jesus het gesê hy is die Alpha én
die Omega, die begin én die einde. Hy is soos die alpha-linolic
acid wat angs en stress levels verlaag, omdat Hy reeds alles
gedoen het wat nodig is om my te verseker van ‘n happy ending. 
Daar is baie ander gelowe, maar daar is net één wat Lewe gee en
la vie254 instand hou. Daar is net éen wat gebaseer is op liefde
en genade en niks anders van jou vra as total surrender nie. 
Dit is wat Glasoog ook poog verwoord.

Of jy nou met my saamstem of nie, is besides the point – hierdie
is MY boek!! Dit gaan oor m& lewe en m& ontdekkingsreis. 
Elkeen van ons het die keuse om net te gober255 wat vir ons
aangegee word, of om self die waarheid te gaan soek. Baie
mense volg maar net die mainstream sonder om ooit te wonder
of daar meer is. Party entertain 'n fleeting thought, wonder vir'n
oomblik “what if?”, en val dan maar weer in die groef van
gemaksug. A few brave men, though, pak hul spreekwoordelike
backpacks en besluit om te gaan explorer256 totdat hulle, en
quête de la verité257, die waarheid vind. 
M& exploration258 het my gelei tot by die grootste trésor van my
lewe - ‘n moerse ‘skatkis’ in ‘n leë NG kerk toe ek 15 jaar oud was.

Die kerk was baie leeg toe ek daar in is om te gaan bid... 
Maar skielik was daar Iets en dit was die hele kerk vol!

Ons jeuggroep het Vrydagaande koffiekroeg gehou en ek was
altyd daar, deels in die hoop om vir Vlam daar te sien.... 

253 Personnes / persone / pêr-son
254 La vie  / die lewe / la wie
255 Gober  / opeet (alles te glo) / gô-bê
256 Explorer  / eksploreer / êks-plô-rê
257 En quête de la verité  / op soek na waarheid / aan ket du la vê-rie-tê
258 Exploration  / ontdekkingsreis / êks-plô-ra-siong
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Dié spesifieke vendredi soir259 het ons ‘n deurnag-bid sessie
gehou in die NG-kerk se anneks. As ek reg onthou, het ons vir
Suid-Afrika gebid, maar daardie aand was Suid-Afrika nie op die
Here se agenda vir ons nie. ONS was op Sy agenda!
Ons het 2 par 2 260in die kerk gaan bid, en my beurt het gekom
hier net na minuit261 saam met Daleen-se-niggie.

Ons het voor die groot preekstoel gaan sit, effens geïntimideer
deur die groot donker stilte rondom ons en die stormwind wat
die bosse voor die vensters ruk. 
En toe, skielik, gebeur daar iets! ‘n Bewuswording.... ‘n
Teenwoordigheid...

Soos in die comédie musicale262 My Fair Lady, het ek tot op
daardie dag en uur gemeen dat ek kon sê “I’m a good girl, I am”.
Voor Sy voete was my goeie dade egter soos ‘n camouflage bo-
oor ‘n leë hart. 

Hoe kon ek ooit gedink het dat, deur ‘goed’ te wees, ek enigsins
goed genoég kon wees? 
Dit was soos une bombe263 wat in my binneste gebars het – ek
wou regmaak. Ek wou Hom ken, rêrig êrig ken! Trane het my siel
gewas totdat die oorweldigende emosie plek gemaak het vir een
enorme vrede in die nabyheid van daai Quelque Chose264.
Daleen-se-niggie het gesê daar was engele en hoewel ek hulle
nie gesien het nie, het ek nie évidence265 nodig gehad om te
weet dat iets surnaturel266 aan die gang was nie!

259 Vendredi  soir  / Vrydagaand / vaan-dru-die swaar
260 2  par 2  / groepies van 2 elk / du par du
261 Minuit  / middernag / mie-noei
262 Comédie  musicale  / musiekblyspel / ko-mê-die  muu-zie-kal
263 Une bombe  / 'n bom / uun-u bomb
264 Quelque Chose  / Iets / kel-ku shoz
265 Évidence  / bewys / ê-wie-dans
266 Surnaturel  / bonatuurlik / suur-na-tuu-rel
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Natuurlik kan jy vir my sê dat dit die effek van die donker kerk
was, asook die laat nag en die wind. Sure. Maar hoe explique267
jy dat, toe ons uitkom in die anneks en vir almal ons storie wil
vertel, ons ontdek dat presies dieselfde ding tegelykertyd ook
met die res van die groep gebeur het? Mmmmm...

In elkeen van ons is daar ‘n kind wat wil glo. Die probleem is dat
ons daardie gamin268 ignoreer, of stilmaak met raisonnements269. 

Ons hardloop vuriglik agter sugar-coated leuens aan - omdat dit
makliker of lekkerder is, of omdat ons nie die oogklappies kan 
afgehaal kry wat die wêreld vir ons opgesit het nie. 

Daai oogklappies kan daar wees suite à270 iets so eenvoudigs 
soos sleg-geörienteerde katkisasie-lesse, tot "kom-ons-glo-nié" 
evolusie seminare.

Soos ‘n kind is ‘n eenvoudige gediggie oor eenvoudige geloof.
OMLAT geloof eenvoudig só eenvoudig is. Soos om ou klere uit te
trek en nuwe klere aan te trek!

Nou maak jy seker sommetjies. “Sy sê sy was 15 toe sy die Here
ontmoet het, maar al hierdie stories van flirtasies met
seunskinders (en AL die stories is nie eers hier nie...) het dan ná
die sogenaamde bekering gebeur! Dit rym mos nie!?”
True, maar Rome is nie in een dag gebou nie! Het jy al op die N2
tussen Kaapstad en George gery as daar aan die pad gewerk
word en verleggings jou ure lank by robotte laat stilstaan? 
Die bottomline is, niks gebeur oornag nie.

267 Explique  / verduidelik / êk-spliek
268 Gamin  / kind / gh-a-ming
269 Raisonnements  / redenasies / rê-zô-nu-mang
270 Suite  à  / na aanleiding van / swiet a
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Ons het vroeg 2012 ons klipskuur hier in Frankryk begin
rénover271 en vandag, meer as ‘n jaar later (en baie, BAIE ure van
harde werk later) het die grange272 in ‘n huis verander. En nog is
dit de einde niet! Môre word 8-ton klein-klippies afgelewer om
die terrasse273 en jardin274 klaar te maak. 

Agter dit moet daar nog aan ‘n put gebou word, en daarna die
tuin se heining – en so voorts en so meer. Die proses is quasi275-
nimmereindigend en tog, êrens op die tydlyn, het die skuur tout
d'un coup276 'n huis geword. 
Net so vat dit die rowwe skuur-hart 'n bietjie tyd en geduld en
moeite voordat hy hom in 'n tempel transformeer.

Anders gestel: ons hele lewe lank bou ons aan ‘n legkaart. Een
enorme legkaart. Jou en my lewe is elkeen op sy eie nóg ‘n
puzzle binne die groter puzzle. Wanneer jy ‘n entjie gevorder
het, begin jy agterkom dat dinge in plek val – stukkie vir stukkie,
dag vir dag. Sommige dae sukkel dit meer as ander, en ander
dae gebeur dit weer amper vanself! Dit is ‘n fenomeen wat ek
noem die Lewenslegkaart. 

Jy hou nooit op om te bou nie, jy vorder vinniger as jy nie alleen
bou nie, en dit is nooit jy self wat die laaste stukkie in sy plek sit
nie – daarvoor het jy ‘n Hoër Hand nodig! 

My eie lewenslegkaart het op die 3de November 1991 - Die aand
in die kerk - begin sin maak en vorm aanneem. 

271 Rénover  / restoureer / rê-nô-w-ê
272 Grange  / skuur / gh-raan-zj
273 Terrasse  / stoep / tê-ras
274 Jardin  / tuin / zjar-ding
275 Quasi  / amper / ka-zi
276 Tout d'un coup  / opeens / toe dung koe
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Dit is 22 jaar later en my seunskind word 12! Gister was hy nog
die onskuld self; het nooit ‘n leuen vertel nie. Môre gaan hy
groot wees, self-verantwoordelik word, met ‘n hele nuwe
dynamique277 in ons verhouding. Maar ons is nognie dáár nie.
Ons is nou by 'vandag', êrens tussen gister en môre. Daardie
phase278 waar die algehele onskuld van kind-wees
transformer279 tot ‘n nuwe kennis-van-goed-en-kwaad tipe
menswees.

Gister nog was hy uitsluitlik m& verantwoordelikheid. Vandag
begin hy sy eie keuses maak, en probeer ek hom lei. Môre sal hy
op sy eie wees. Natuurlik sal ek nog daar wees vir hom, maar hy
ferra sa vie280 en die besluite wat hy neem om sy lewe te lewe
word dan exclusivement281 sy eie verantwoordelikheid.

Deesdae se kinders kom al hoe vroeër by daardie vandag-fase.
Ek was gelukkig genoeg om baie beskermd groot te word en dit
was eers op 15 dat ek met die vandag-fase gekonfronteer is.
En effet, dit voel vir my, in retrospek, asof daardie fase lank
geduur het. Asof ek lank prisonnier282 was van my eie naïveté.
Soms wonder ek selfs of dit nie eers met my arrivée283 in la
France was dat my naïwiteit-bubble definitief gebars het nie?
Tog, in ander opsigte, was ek vroeg reeds in die môre-fase van
my lewe. So bereik ons seker volwassenheid op verskillende
vlakke in verskillende fases van ons lewens.

My Blinde Kind is geskryf in 1995. Dit gaan oor hierdie einste
tema, die vandag-fase. 

277 Dynamique  / dinamiek / die-na-miek
278 Phase  / fase / faz
279 Transformer  / van gedaante  verwissel / trans-for-mê
280 Ferra sa vie  / om jou lewe te lewe  (jou ding te doen) / fu-ra sa wie
281 Exclusivement  / uitsluitlik / eks-kluu-zie-wu-mang
282 Prisonnier  / gevangene / prie-zo-nie-ê
283 Arrivée  / aankoms / a-rie-w-ê
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Die inherente réalisation284, die bewuswording, tout d’un coup,
dat iets in jou binne-wêreld verander het. 
Soos wat Adam en Eva opeens hul naaktheid ontdek het.

Anders as dit wat mens as kind beleef, wat meer betrekking het
op jou algemene menswees en persoonlikheid, was my 1995-
bewuswording ‘n geestelike een, as pertaining to die hart, die
siel en related issues.

As 15-jarige het God ‘n geweldige impak op my lewe gehad, maar
ek was nognie volwasse in my geloof nie. 

Ek het geloof toentertyd ingevleg in die res van my lewe in, 
waar dit vandag die contraire285 is.

Het jy al teruggekyk op jou eie lewe as tiener en gevoel jy wil
met daai kind gesels en bietjie sin in sy kop inpraat? Ek kannie
stry nie, ek het baie gecompromise, maar ek het nie op daardie
spesifieke oomblik in tyd gedink dat ek compromets286 nie. Ek
het bloot gedink ek geniet die lewe, dat ek 'n bon vivant 287 is.
Snaaks hoe dit vandag vir my so anders lyk!

Wat ek wel begin besef het (scratching the surface), was dat
God dinge sien in my siel wat ek self nie kan sien nie. En dit is
uit daardie veronderstelling wat Uitpassering gebore is. Dit was
ook évidemment288 in die tyd toe ek begin leer bestuur het, van
dáar die parallel.

Leer bestuur was vir my ‘n uiters senutergende ervaring. 

284 Réalisation  / besef / réa-lie-za-siong
285 Contraire  / teenoorgestelde / kon-trer
286 Compromets  / kompromitteer / kom-prô-mê
287 Bon vivant  / iemand wat die lewe geniet / bong wie-wang
288 Évidemment  / kennelik of duidelik / ê-wie-dam-mang
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Die Fossiel het altyd in Biologie-klas gesê dat ons dinge wat ons
automatiquement leer doen, met ons rugmurg doen. 
Ons leer bestuur met ons brein, maar later word dit ‘n réflexe289,
en dan bestuur ons eintlik met ons rugmurg. Honestly, ek het
nie gedink my rugmurg is in staat daartoe om soveel dinge gelyk
te kan doen nie! 

Wanneer jy dan ‘n Mamma word, verbyster jou backbone jou as
jy na jou huis, kinders en man (jou groot kind) gelyk moet
omsien terwyl jy in jou kop die dag beplan, aandete-idees
opweeg én aan jou werk dink. Dan praat ons nie eers van konfyt
kook, brood bak en dies meer nie!
Die spreekwoord 'to have backbone' kry as't ware 'n hele nuwe
betekenis!

As ons dan die uitleef van ons geloof met kar-bestuur sou
vergelyk, dan is dit limpide290 waarom mens aan die begin
sukkel om dinge te laat vlot. 
Wanneer jy tot bekering kom, moedig mede-gelowiges jou aan
om Bybel te lees (spieëltjie), te doen wat reg is (rem) en te bid
(koppelaar). En so tussen alles deur moet jy tithe en betrokke
wees by die kerk want jou dade (eerste rat) is baie belangrik. En
wee jou as jy enige van dié dinge vergeet, dan stol jou geestelike
tjorretjie...
Die ongeluk kom wanneer dié belangrikste element genégliger291
word: relationship (blindekol). 

Ons navigue292 soms so op ons geloofspad dat ons vergeet
waaroor dit eintlik gaan.... Het jy agtergekom dat 'n mens

wonderlik kan Bybel lees, bid en goeie werke doen sonder om
enigsins êrens uit te kom?  Alles gaan oor verhouding met Jesus! 

289 Réflexe  / refleks of reaksie / rê-fléks
290 Limpide  / helder of duidelik / lim-pied
291 Négliger  / nagelaat / négh-lie-zjê
292 Navigue  / vaar (soos met 'n boot) / na-wie-gh
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As jy jou oë hou op Jesus, dan bestuur jy ‘n automatique: jy
moet net kan petrol en rem trap, die res gebeur vanself!

As jy goeie dade doen omdat jy dink jy behoort te, kan ek jou
waarborg jy gaan jou gou épuiser293. Maar as jou goeie dade ‘n
natuurlike voortvloeisel is van jou verhouding met Jesus, word
dit ‘n whole different ballgame: ça change tout294!

Die beste ding wat seker met my kon gebeur het, was om by
SHOFAR CHRISTIAN CHURCH uit te kom. Ek was in my 1ste jaar op
Stellenbosch en het ‘toevallig’ eendag voor die koshuis-TV gevra
of enige iemand weet van ‘n meer lewendige kerk oppie dorp.
Dory was daar en het baie diskreet geantwoord dat sy van ‘n
plek weet. 
Ek het nie vir Dory geken nie, en ook nie vir SHOFAR nie, maar
kort daarna was SHOFAR my gunsteling hang-out, en Dory het
een van dié beste vriendinne geword wat ek ooit sou hê.
In SHOFAR het ek sound biblical teaching gekry van ‘n
fantastiese pastoor-paar, wat ek maar Top-deck sal noem! Daar
het ek begin groei and, I dare say, soos wat my gees begin groei
het, het my vlees en sy begeertes begin krimp. Au fur et à
mesur295. Stadig maar seker, bien sur296...
Daar was tye wat my jong kop deurmekaar en my hart seer was.
Soos toe ek net begin uitgaan het met my Fransman en ek
skielik ‘n verandering in Mr Capp se houding teenoor my
opgemerk het. 
Toe ek besef het ek moes dapper gewees het en hóm vir die
dans gevra het en my kans gewaag het en liefs ver weg gebly het
van Fransman. 
Bref297, toe ek besef het I screwed up! Dis mos nou maar die
kenmerk van spyt: dit kom altyd te laat!

293 Épuiser  / uitput  of "op" raak / ê-poei-zê 
294 Ça change tout  / dit verander alles / sa shan-zj toe
295 Au fur et à mesur  / bietjie vir bietjie / ô fuur ê a mu-zuur
296 Bien sur  / natuurlik / beeng suur
297 Bref  / nietemin / bréf
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Wat ek like van ouer word, is dat mens ook wyser word. 
Nee, dit is nie eiewys wat ek bedoel nie, en dit is nooit eiewys wat

ek wíl word nie! Wysheid begin kom, entre autre298, as jy jou
oogklappies ver genoeg terug gestoot kry om wyer te kan sien.

Die vraag wat 'n mens aan jouself moet stel is, hoe wys ís ek? In
my eie oë mag ek dalk vir myself wys voorkom, maar onthou, ek
sien net so ver as wat my eie oogklappies my toelaat! So dalk lyk
ek plenty baie wys vir myself, maar cela ne veut rien dire299. Dit
is redelik niksseggend want dít is net eiewysheid.
Die regte maatstaf is dus nie my eie oë nie, maar ‘n ánder paar
Oë wat my kan beskou van alle kante, my optrede kan sien, my
woorde kan meet en weeg en, surtout300, my hart en intensies
kan waardeer. 

Op die huidige oomblik sit ons met ‘n majeur301 besluit om te
neem wat ons hele toekoms, en dié van ons gesin gaan
beïnvloed. My man en ek tob al weke (maande?) daaroor. Ons
praat met vriende en famille302, en elkeen sê iets anders. 
Raad uit vele oorde... 
Elkeen ‘n wind wat jou in ‘n ander rigting waai tot jy op die ou
end, in ‘n effense lugleegte, grondvat en agterkom dat jy terug is
waar jy was héél aan die begin. 
Back to square one! Terug by die draadstoel, né Johnny-boy?

Ek het ‘n gedig hieroor geskryf en hom Vensters genoem.

Dit is nie net as tiener of jong volwassene dat dit difficile303 is
om goeie besluite te neem nie. 

298 Entre autre  / ondermeer / aan-tru ô-tru
299 Cela ne veut rien  dire  / dit is niksseggend / su-la nu vu reën dier
300 Surtout  / veral / suur-toe
301 Majeur  / baie belangrik / ma-zjur
302 Famille  / familie / fa-mie-j
303 Difficile  / moeilik / die-fie-siel

87



88



Selfs met al die (eie)wysheid in die hele wêreld kan mens net
sulke pathétique304 besluite neem op 50 as op 20.

In die afgelope paar weke was daar net éen ligte, raadgewende
briesie wat konstant bly waai het in my lewe. Daardie briesie is
nie ‘n stormwind wat jou sonder meer in ‘n rigting dwing nie. 
In die eerste plek is dit ‘n brise305 wat sagkens bemoedigend is –
soos ‘n skielike warm bergwind de bon matin306, wanneer jy
oppad is skool toe en dit eintlik koud behoort te gewees het. 
Verrassend, gerusstellend... 
Tweedens is dit ‘n briesie wat jy moet ópsoek. Hy waai nie
sommer enige plek nie. Dikwels waai hy op afgeleë plekke en kos
dit jou alles los en soontoe loop en gaan sit en wag.

Wysheid (maar nie die “eie” soort nie) het my geleer dat, as jy
Hom regtig graag wil voel, daai Briesie jou nooit op Hom laat
wag nie. 
Want sien, daar’s mos darem ‘n verskil in motivering tussen: 
A) jou nat (vuil?) wasgoed in die wind ophang sodat Hy dit vir
jou kan droogwaai, en 
B) in die wind gaan sit omdat jy na Hom verlang en sy sagte
vingers oor jou wange wil voel streel.

Hy hanteer ons vuil wasgoed, dit is nie die probleem nie. Dit
moet net nie la seule et unique307 rede wees waarom ons na
Hom toe gaan nie! 
Die kere wat ek met unreasonable demands die Wind gaan jaag
het, het ek met hangskouers teruggekom. Selfs, ja, selfs 'n bietjie
vies vir die Wind wat waaragtig net waai waar Hy wil! 

Maar deesdae vind ek dat ek vir die Briesie sê: 

304 Pathétique  / patetiese / pa-té-tiek
305 Brise  / briesie / briez
306 De bon matin  / in die vroeg oggend / du bong ma-ting
307 La seule  et unique  / die enigste  en unieke / la sul é uu-niek
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"Ag, s'il Vous plaît308, kom waai hier oor my, net omdat ek Jou
wil voel, al sê Jy my nie wat ek moet doen nie. Ek wil net by Jou
wees.... "

And guess what? Dan kom Hy! En Hy vertroetel my nie net nie,
Hy herlaai nie net my batterye nie – Hy fluister ook in my oor!
Vensters is geskryf toe ek nog vir die wêreldse winde geluister
het. 

Hoeveel van julle weet waarvan ek praat as ek julle vertel van
die nombreux309  kerkdienste wat ek bygewoon het in my lewe
in die hoop om ‘n profetiese woord te ontvang? ‘n Leidraad, ‘n
inspirasie, 'n...geestelike joyride? Sure, profetiese woorde is
great. But seek the Giver not the Gift! Seek the Speaker, not the
Word.
Ek het boekies en boekies vol aantekeninge van uitmuntende
preke en, ja, ek het baie wonderlike dinge geleer en ek skiet dit
absoluut nie af nie. Maar, en dis nóg ‘n gróót MAAR: 

Sedert ek al my notas baseer op my alleen-tye by die Briesie, het
daar iets intéressants310 begin gebeur: My lewenslegkaart het

beter en vinniger inmekaar begin val. My questions311 het skielik
antwoorde begin kry of bloot uitgefizzle as irrelevant. My

lewensvensters het skielik begin skoon raak en ek begin... dof,
maar tog... ek begin SIEN!

Onlangs was daar ‘n hypnotiseur312 oor ‘n program op die télé313
wat tientalle mense kon laat dans na sy pype – letterlik! Na
afloop van die episode het die joernalis die verbaasde

308 S'il Vous plaît / asseblief / siel woe plê
309 Nombreux  / vele / nom-bru
310 Intéressants  / interessant / ing-té-ré-sang
311 Questions  / vrae / kes-tiong
312 Hypnotiseur  / hipnotiseerder / iep-nô-tie-zur
313 Télé  / televisie / têlê
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deelnemers vertel wat hul als onder sy mag aangevang het, en
almal se reaksie was dieselfde: 
“Ek kan niks daarvan onthou nie, dit klink vergesog... ek weet
van niks, ek voel net so moég...” 

Die material world hipnotiseer ons met al sy exciting stuff en
tierlantyntjies. Ons laat onsself toe om in ‘n sluimering te verval
wat ons fisies en geestelik uitput. Hoe dieper ons in hierdie
sluimering ingly, hoe moeiliker word dit vir ons om wakker te
word. Par conséquent314 volg ons die wêreld-tendens slaafs na
omdat ons nie anders 'kan' nie. 
Ons is nie meer in staat om daarteen te baklei nie! 
Maar glo my, dié wat résister315, wat op die klik van Reddende
vingers reageer en wakker word, kyk terug op hul sluimering en
is verbaas: Daar is  dan soveel méér in die lewe?! Snap out of it!

*****

Nou dat die siel gevoed is, moet ons darem nie die liggaam
afskeep nie en dít, my vriende, is iets wat ‘n Fransman nie sonder
meer doen nie! Alle okkasies is prétexte316 om te eet en te drink,

en elke maalgang is ‘n geleentheid om van wyn te verander. 

Na die foie gras en sy moelleux317, is daar net éen wyn om te
bedien saam met ‘n salmpie en dit is ‘n droë witte.  Na die skerp
soet van die engeltjie piepie is daardie stil diep ‘klank’ van ‘n
droë witte vir my soos ‘n salige opera-stem. 
Ek is nie ‘n knaende opera-aanhanger is nie. Ek het nog nooit
eers na ‘n opera gaan kyk nie! Indien l'occasion318 hom

314 Par conséquent  / gevolglik / par kon-sê-kaang
315 Résister  / teensit / ré-zies-tê
316 Prétexte  / verskoning / pré-tekst
317 Moelleux  / soet wyn / mwa-lu
318 L'occasion   / die geleentheid / lô-ka-ziong
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présenter319 sal ek dit nie weier nie, maar dis nie op my things-
to-do-before-I-die-shortlist nie. At least nie sedert my groot
opera-held nie meer “in concert” is nie. 
Daar is dae wat ek DEEZER of YOUTUBE aansit en na niks anders
as Pavarotti wil luister nie. 
Hy’t mos gesê “God kissed my vocal chords”. 
Come to think of it, kan jy dink hoe God moet klink as H& lostrek
en sing?!
 
Party sal met my verskil, maar ‘n blanc sec320 is vir my slegs
lekker per okkasie en saam met die regte kos. Daar is mense wat
nét droog en wit is (en dit selfs in die NUWE Suid-Afrika!) en daar
is dié wat nie naby ‘n droë witte wil of kan gaan nie. 
Gelukkig is ‘n rooiwyn die passe-partout321 wat jy van apéritif
tot nagereg kan ingooi sonder dat enige iemand ‘n oog sal trek.
Dit is die joker wat jy kan speel so dikwels as wat jy wil. Maar
onthou, die beste kaartspelers is dié wat jou sónder die hulp van
‘n joker kan wen. Daarom is die Franse on top of the game as dit
by wyn kom.

Daar is topics waaroor mens nooit genoeg kan sê of skryf nie
omdat dit soos ‘n bodemlose put is. So sal ek ure en dae en
maande en jare aaneen kan philospher322 en (if you wish )
'dweep' oor my Geloof-salm. 

Terwyl jy egter nog die baguette deur jou bord trek om die
laaste lekker sousies van die huidige gereg op te slurp, is die
volgende gereg al oppad na die tafel! 
Ja, ons magies is al lekker vol, maar ons kom nou eers by die
hoofmaal! Hoe gedaan as jy voel jy “kannie-merie korporaal!”?

Teen dié tyd weet jy seker, die Franse het ‘n antwoord vir als!

319 Présenter  / aanbied of bekendstel / pré-zaan-tê
320 Blanc sec  / droë wit wyn / blang sek
321 Passe-partout  / veelsydig, of 'n loper vir 'n slot / pas par-toe
322 Philospher   / filosofeer / fie-lô-zo-fê
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EntracteEntracte
Ek noem hom die interlude. 

Nee, hy verskyn nie op die menu323 nie, want hy is “sommer-
so”.  Jy verwag hom nie as jy nie van hom weet nie! 

Hy lyk klein en onskuldig in sy cocktail-glasie en jy wonder by
jouself  of hierdie ou kleine tussen-innertjie werklik enige verskil
aan jou eet-kapasiteit gaan maak?

Die Franse hou voet by stuk: ‘n trou324 (uitgepreek “t-brei-'r'-oe”)
maak plek waar daar nie meer is nie. Hy brand as’t ware ‘n gat-
pad oop in jou reeds-vol maag om jou van voor af eetlus te gee.
Want trou beteken immers 'gat'. 

Nou, ek noem hom ‘n TROU GASCON, want dit is as sulks dat ek
hom hier in die GASCOGNE streek leer ken het, maar oorspronklik
kom hy van die Normandie streek af en heet hy TROU NORMAND. 

323 Menu  / spyslys / mu-nuu
324 Trou  / gat / troe
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Jy sien, die Franse is ‘n skelm lot. Hulle steel mekaar se idees en
resepte en het dan jou-waarlik nog die audacité325 om te maak
asof dit hulle eie idee was. Vat nou byvoorbeeld ARMAGNAC. (Ek
fluister agter my hand vir jou die volgende, want 'hulle' hiér
moenie hoor nie!) Om te verduidelik wat ARMAGNAC is, sou ek dit
kon vergelyk met witblits, brandewyn of die wel-bekende Franse
COGNAC – maar moet dit asseblief nie oorvertel nie... 

Skreiende skande! Hoé kan enige régdenkende mens ARMAGNAC
met COGNAC vergelyk?! Die feit dat dit vir die hardehout-leek
presies dieselfde lyk, ruik en smaak het natuurlik niks met die

prys van eiers te doen nie. En vergelyk jy dit met BRANDY  is die
skande puissance 10326!

ARMAGNAC, my oningeligte, beskawinglose, buitelandse vriend, is
authentique327. AU-THEN-THIQUE! En dis d’ici328 (van hier). 

Die TROU GASCON is, kan ons maar sê, in dieselfde kategorie. Jy
mag hom nie vergelyk met die TROU NORMAND nie, en as jy met
beaucoup d’insistence329 by die bottom of the story probeer
uitkom, sal jou Franse debatsopponent met ‘n ligte skouer-oplig
- en effense skud van die kop - skaars hoorbaar erken dat die
TROU NORMAND seker so soortvan die voorganger was van die
TROU GASCON... MAAR (in dieselfde asem!) ons praat nou van
toentertyd se dinge en die bottomline is immers dat jy jou nou in
die GERS bevind. En GERS is GASCOGNE. En dus is dit ‘n TROU
GASCON. Compris?330

325 Audacité  / onbeskaamdheid / ô-da-sie-tê
326 Puissance 10  / tot die mag 10 of 10 keer erger / poei-saans dies
327 Authentique  / eg of outentiek / ô-taan-tiek
328 D’ici  / van hier / die-sie
329 Beaucoup  d’insistence  / baie aandrang / boe-koe din-sies-taans
330 Compris ?  / verstaan? /  kom-prie
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Die prinsiep is eenvoudig: jy skep ‘n klein balletjie sorbet331 in ‘n
cocktail-glasie, en arrose332 hom copieusement333 (maak hom
goed nat) met ARMAGNAC. Dan down jy hom d’un coup sec334. 

Die sorbet-geur is up to you, maar as jy op appel-flavour sou
besluit is dit sonder meer ‘n TROU NORMAND. (En dan tombe jy
dans les pommes335!) 

Ek skat suurlemoen-geur sal ook goed werk, maar my
persoonlike voorkeur is peer-gegeurde eau-de-vie336 en -sorbet. 

Om nou baie eerlik met jou te wees, kan ek nie sê dat ek enige
noemanswaardige verskil aan my eet-kapasiteit opgemerk het
ná die entracte337 nie. 
Weens die redelik onmiddellike effek van die hoë-alkohol inhoud
kan ek egter nie sê dat ek enigsins in staat was om besondere
korrekte evaluasies van enige soort na daardie betrokke coup-
sec338 te maak nie. En DIT is seker maar die vrai principe339 van
die TROU GASCON ! 

Vir die geleentheid het ek besluit om ‘n vars nuwe gediggie op te
tower. Sober soos sorbet maar met ‘n bietjie skop in!

331 Sorbet  / sorbet of roomys met 'n waterbasis / sôr-bê
332 Arrose  / gooi nat / a-roz
333 Copieusement  / mildelik / kô-pie-eu-zu-mang
334 D’un coup sec  / met een skoot / dung koe sek
335 Tomber dans les pommes  / spreekwoord wat beteken om flou te val. Letterlik: om te 

val in die appels / tom-bê dang lê pom-mu
336 Eau-de-vie  / witblits / ô du wie
337 Entracte  / tussenspel of pouse / aan-trakt
338 Coup-sec  / 'n shot / koe sek
339 Vrai  principe  / ware beginsel / wrê prin-siep
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"O gatsj", sê hy en strompel voort,
Val hom disnis oor ‘n koord,

Tel sy elmboog omhoog
En roep dan uit: “Die stroom is droog!
Hoe kan dit weesh? Hoe’t dit gebeur?”

Hy soek die gat waar dit moes deur
En vind net een: Bo by die nek.
“O hiérrrr is dit! My goeie vrek!”

Korrel-korrel loer hy in, 
En lek die rand, so tussen-in

“Vir ingeval...” ... Maar wee, dit blyk
Hy’t voorwaar te diep in die bottel gekyk!

En op hierdie noot kan ons uiteindelik die big business tackle:
die hoofmaal!
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Plat de RésistancePlat de Résistance
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Al weet jy boggerol van Frankryk, die Franse en
wêreldgeskiedenis, dink ek tog die term “Franse

Revolusie” moet êrens ‘n klokkie lui. 

Die Franse Revolusie is ‘n baie intense historiese verhaal, regtig
captivant340, met Marie Antoinette in die limelight. Kyk, selfs al
het jy Geskiedenis as vak gehad én gehaat (soos ek), behoort jy
die verhaal van die Franse Revolusie te geniet. Dit het alles in
wat ‘n goeie filmmaker van ‘n potensiële film kan verwag:
spanning, drama, geweld, romanse en sterk rolspelers met
elkeen sy eie hidden agenda.

As kind het ek dikwels die frase gehoor “history repeats itself”
en Prediker het dit lank voor enige iemand anders gesê: daar is
niks nuuts onder die son nie. En sou jy enige soliede
références341 nodig hê om die punt te bewys, kom kuier vir die
Franse!

Die Franse Revolusie het gegaan, om in my hoedanigheid as
historiese leek baie rofweg op te som, oor ryk adellikes wat
spandabelrig gelewe het op die rug van ‘n volk miséreux342. Die
conséquence343 was ‘n opstand gedryf deur sterk
persoonlikhede totdat die volk die adellikes onttroon het. But in
die meantime back at the ranch het die revolusie-leiers à vrai
dire aspirasies gehad om sélf op die 'troon' te sit. 

Die Révolution Française344, soos ‘n paar ander historiese
évènements345, was ‘n golf. Une grande vague346. En

340 Captivant  / boeiend / kap-tie-wang
341 Références  / verwysings / ré-fé-raans
342 Miséreux  / armsalig / mie-zê-ru
343 Conséquence  / gevolg / kon-sê-kans
344 Révolution  Française  / Franse Revolusie / rê-wô-luu-siong fraan-sêz 
345 Évènements  / gebeure / ê-wé-nu-mang
346 Une grande vague  / 'n groot brander / uu-nu graan-du waa-gh-u
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Robespierre et cie347, die leiers van die revolusie, was dié mega
surfers van hul tyd. 

Die volk het adellikes gedécapiter348 en te kere gegaan en geglo
dat oorwinning en omkeer van die situation349 uiteindelik gekom
het - net om 2 eeue later agter te kom dat dinge in alle
werklikheid nooit verander het nie. Die armes word net armer en
die rykes al hoe ryker.
Die bekende slagspreuk van die Révolution Française, en van
die nuwe république350 wat gevolg het, was (en is steeds): 

La liberté, l’égalité, la fraternité.351
Vryheid, gelykheid en broederskap.

Dis 'n great slagspreuk, maar dit is moeilik to stand up to, en
réalité352!

*****

Die Franse het hierdie besonderse eienskap dat hulle ALTYD oor
ALLES kla. Veralgemeen ek nou? Goed, dan: 'n Groot aantal
Franse, kla gereeld oor die meeste goed. As dit warm is, is dit
trop (te) chaud353. As dit koud is, is dit trop froid354. As dit reën
is dit te nat en as dit sneeu is dit te glad! 
Ironies genoeg, is dit deel van hulle charme. 

Dit is daardie eienskap om heilig oortuig voor te kom van dit wat
jy sê, sonder dat jy eintlik ‘n cooking clue het van wat regtig om
jou aangaan.  Dit is hoekom hulle beide geweldige patriote355 is,

347 Et cie  (et compagnie)  / en kie / ê kom-pan-jie
348 Décapiter  / onthoof / dé-ka-pie-tê
349 Situation  / situasie / sie-tuu-a-siong
350 République  / republiek /ré-puu-bliek
351 La liberté, l’égalité, la fraternité.  / vryheid, gelykheid, broederskap / la lie-bêr-tê, lê-

gh-al-ie-tê, fra-têr-nie-tê
352 En réalité  / in werklikheid / aan ré-a-lie-tê
353 Trop chaud  / te warm / tro sho
354 Trop froid  / te koud / tro frwa
355 Patriote  / patrioties / pa-trie-ot
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en terselfdertyd sukkel met ‘n eenvoudige konsep soos
fraternité356. Nee, patriotisme is nie broederskap nie.

Moet my nou nie verkeerd verstaan nie, ek bedoel gladnie om
die Franse af te kraak nie. Inteendeel, ek vind dit passionant
om in so ‘n sterk  en suiwer culture357 te lewe. 

Eintlik wil ek maar net uitwys dat die Franse ‘n nasie is wat
gedurig résistance358 lewer – elke liewe flippen uur van elke liewe
flippen dag! Dit bring hulle nêrens uit nie, maar dis wie hulle is en

wat hulle doen.  Dié dat die hoofgereg seker die Plat de
Résistance359 genoem word. 

Résistance beteken om teen te staan, maar dit beteken ook, in
kulinêre terme, om vullend te wees. Dit gee seker die nodige
energie om te kan opstaan van die tafel af en verder te gaan stry
en baklei. 
Maar laat daai tradisionele ete-sirene nou net à midi360 die 12de
uur van die dag aankondig, dan werp ons al wat ‘n strydwapen
is neer en hardloop vir die naaste tafel. Kyk, ‘n man moet darem
prioriteite ook hê!

Die Franse kookkuns laat jou nooit sonder smaaklike opsies vir
‘n hoofgereg nie. Van die haan in die (wyn)sop (Coq au vin361)
tot ‘n mosterd-haas of gerookte kalkoen, is daar witvleiswenners
sonder tal. 

356 Fraternité  / broederskap / fra-têr-nie-tê
357 Culture  / kultuur / kuul-tuur
358 Résistance  / weerstand of versetting / ré-zies-taans
359 Plat de Résistance  / hoofmaal / pla du ré-zies-taans
360 À midi   / middag (12uur) / a mie-die
361 Coq au vin  / haan-in-wyn / kok ô wing
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Maar dit is nie al nie! Daar’s ook boeuf bourguignon362,
mediterreense agneau363-tjoppies en selfs taureau364-steak vir
die matadors365 onder ons. 
Jy kan baie dinge proe en peusel, maar ek waarborg jou dat jy
nie lank sal kou aan ‘n sappige magret de canard366 voordat jy
besef dat jy dié Franse dis ontdek het nie!

Jy kan hom bak, jy kan hom braai, jy kan hom stop en self
stowe. 
Daar is 1001 maniere om dié gans se rooivleis te bedien, maar
die top méthode367 vir ‘n eenvoudige affie-plaas girl soos ek, is
tshhhh-tshhhh oor die kole. Op sy beste as sy hartjie nog rooi is
en “ ’n goeie veearts hom nog kan deurhaal”!

Die bydisse hoef nie fancy te wees nie, maar as jy
tradisionnel368 wil wees, sit jy ‘n bak dun groenboontjies voor
wat in knoffelbotter gebraai is, en ‘n groot skep skyfies –
handgesnyde aartappelskyfies wat in eendvet gefry is.

Mmmmm...water my mond nou!

Die dag toe ek aangesit het vir my eerste familie-verjaarsdagete
à la française369, is daar ook magret vir die hoofgereg opgedis. 
Dié outjie was oondgebak met ‘n paar heel perskes en ‘n coulis
de pêches370. Hoewel warm vrugte nog nooit my 'ding' was nie,

362 Boeuf  bourguignon  / bees gebraai in Burgundy rooiwyn / buf boer-gh-ien-jong
363 Agneau  / skaap / an-jo
364 Taureau  / bul / tô-rô
365 Matadors  / bulvegters / ma-ta-dor
366 Magret de canard  / eend filet / ma-grê du ka-nar
367 Top méthode  / beste metode / top mê-tod
368 Tradisionnel  / tradisioneel / tra-die-sio-nel
369 À la française  / op die Franse manier / a la fraan-sêz
370 Coulis de pêches  / perske-stroop sous / koe-lie du pêsh
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was dié gebakte perskes ‘n toevoeging surprennant371 tot my
groeiende kos-kultuur.
Kyk, as ek eendag kan terugkom Suid Afrika toe, sal ek nie ‘n
oomblik huiwer nie – dit sal my dream come true wees. Ek kan
egter nie jok nie, daar is dinge van die Franse wat ek sal mis, en
bo-aan die koslys staan Meneer Eend. 

As kind het my Pa ons soms getreat met ‘n ete by ‘n restaurant.
Een van sy favorites was ‘n goeie steak en dan moes dit altyd
medium to rare bedien word. Maar o wee, male sonder tal het
hy gemoan omdat hulle vir hom die bifteck372 té gaar bring. En
dan praat ek nou nie van discrètement373 te kenne gee dat die
steak effens overdone is nie. O nee, dit was eerder die “Kelner!
Kom hierso!”-tipe luide murmurerings. Hoewel dit nou nie élke
keer gebeur het nie, is die enkele episodes gegraveer in my
kindergeheue! 

Toe gaan my ouers Frankryk toe vir ‘n besigheidstrip en vat my
saam. Ek was heeltemal hors de moi374 en buite myself van
opgewondenheid! Deels oor die trip, maar ook omdat ek my
jongste boetie sou sien wat toé al ‘n klompie maande in le sud
de la France375 woonagtig was.

Na vele ongelooflike kulinêre ervaringe in Parys en België, was
die toppunt vir my die vol, ryk plattelandse disse. 
Ons het die GERS campagne platgery in my broer se klein
kompakte RENAULT-cinq376-kie, kastele besoek, ARMAGNAC
geproe en in klein tradisionele restaurantjies geëet. 

371 Surprennant  / verrassend / suur-pru-nang
372 Bifteck  / biefstuk / bief-tek
373 Discrètement  / sonder om aandag te trek / dies-krêt-u-mang
374 Hors  de  moi  / buite myself (van opgewondenheid) / ôr du mwa 
375 Le sud de la France  / die suide van Frankryk / lu suud du la fraans
376 Cinq  / vyf / sengk (soos die engelse woord: sank)
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Daardie jare was die Rand 2 keer sterker as die eertydse Frank
(Vandag is dit amper die inverse377!)
Een mooi Oktober middag het ons oppad na êrens by ‘n
piepklein restaurantjie in 'n piepklein dorpie gestop. Die baie
tipiese brasserie378 was so naby aan die pad dat jy jou voet sou
kon verloor as jy jou been by die deur sou uitsteek sonder om
eers straat-op en straat-af te kyk. Nou goed, dit was 'n baie
klein, stil dorpie, maar dit is juis wat dit so gevaarlik maak: 'n
Fransman op dreef op die pad,  is danger on wheels. Hulle ry
incroyablement379 vinnig en slack nie sommer af nie, nie eers as
'n klein uit-voor-jy-in-is dorpie op hulle pad kom nie.

Anyway. Ons het besluit om iets eksoties daar te proe:
gansharte! (om die waarheid te sê dink ek dat die menu nie veel
ruimte vir keuse toegelaat het nie...) Nadat ons nét minder as ‘n
ewigheid gewag het vir die kos (ons het nog gegrap dat hulle
miskien eers die ganse gaan slag het – wat nie ónmoontlik is
nie!) het die baie rooi coeurs de canard380 op spierwit borde hul
verskyning gemaak. 
Toe my pa sy fourchette in die hart druk, het die gansie as’t
ware sy laaste hartklop gegee en ‘n boog bloed deur die lug laat
spuit! 
Ons was eers verstar, en toe half histeries van die lag. 
“Nee,” het my Pa gesê “só lewendig moet hy darem ook nou nie
wees nie!” 
Dit was die eerste keer waarvan ek weet dat my pa ‘n stuk vleis
teruggestuur het omdat hy té rou was! Bleu381 verby!

Ons borde is teruggevat, en na nog ‘n halfuur-of-so het die
coeurs de canard teruggekom, skaars ‘n graad gaarder as wat
dit vantevore was. Miskien net effens minder ‘lewendig’! Ons

377 Inverse  / teenoorgestelde / ing-wers
378 Brasserie  / restaurant-kafee / bra-su-rie
379 Incroyablement  / ongelooflik / ing-krooi-ja-blu-mang
380 Coeurs  de canard  / gansharte / kur du ka-nar
381 Bleu  / blou / blu
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was rasend honger en het besluit dat ons maar ons ogies sou
toeknyp en kou. 
Jare daarna het die term ‘van ganser harte’ ons nog laat giggel!

Of dit nou ‘n hart of ‘n filet is, die gaarheids-graad affekteer
werklik die smaak van die vleis. ‘n Goeie kwaliteit magret wat
nog goed rooi is, is eenvoudig duisend maal beter as een wat
óorgaar is. 
‘n Magret wat perfek gaargemaak is, is een wat buite bros en
bruin is, veral die lagie vet aan die onderkant, en binne-in
dieprooi. 

Op ‘n meer filosofiese noot kan ons die lewe vergelyk met die
gaarmaakproses van magret. In alles wat jy doen moet jy balans
hou. Of jy nou braai of oondbak: 
1) daar is die regte manier om die vleis voor te berei
2) daar is ‘n voorafbepaalde baktyd en 
3) daar is ‘n presies regte oomblik om die vleis van die hitte af te
haal en op te dien.
Boonop moet jou gaste ook presies op daardie oomblik reg wees
vir hul volgende bord kos. Dit verg beplanning, koördinering,
konsentrasie, inspanning...

PROBLEEM! Dít is nie hoe ék kosmaak nie. As ek ‘n koek bak gooi
ek al die bestanddele so 'na gedagte' by. Ek haal hom vroeër uit
die oond, of los hom langer, afhangend van hoe hy vir my
sembler382. 

‘n Groot deel van my kombuisvernuf is gebaseer op algehele
improvisation383 en... instink(?)...wat soms verbasend goeie vrugte

afwerp, en soms noodlottige gevolge het!
Soos ek kosmaak, so lewe ek!

382 Sembler  / voorkom / saam-blê
383 Improvisation  / improvisering / im-prô-wie-za-siong

105



Dis nie dat ek niks beplan of holderstebolder kop eerste in alles
infoeter nie. Loin de là384! Eintlik verg dit nogal inspanning om
mens se instinct385 te volg en om... ánders as die res te wees.
Die hoofstroom-ding is nié vir my nie. Veral as jy op ‘n dag
uitvind dat die hoofstroom se tried and trues toe al die tyd nié
die beste ding was nie. 
Soos apartheid...

En neem byvoorbeeld tupperware. Ons het grootgeword in die
era van plastic en tupperware parties, gladwrap en gebottelde
water. Nou vind ons uit dat ‘n groot persentasie van die kankers
in die wêreld juis toegskryf kan word aan byproducts wat uit die
plastique in die liggaam in migreer en chaos veroorsaak. 
Ons ontdek dat die plastiek-besoedeling in ons oseane duisende
diere- en visspesies vernietig. 

Die wêreld is gedompel in globale verhitting en natuurrampe.
Deskundiges bevestig dat hierdie phénomène onder meer
veroorsaak word deur lugbesoedeling, entre autre dié soort
veroorsaak deur fabrieke wat justement386 ons “tried and true”
produkte vervaardig.

Daarom is ek nou oppie groen trein! 
En om 'n vert387 te wees, 'n rêrige groene, is nie 'n mainstream
ding nie. Want, om regtig groen te wees, beteken om jou aller-
retours388 ter wille van brandstof-verbruik te beperk. Dit
beteken om plastiek-verpakkings so ver moontlik te
boycotter389, wat beteken dat jy alternatiewe shopping-metodes
moet adopter390 en ook jou bergingsfasiliteite moet hersien. 

384 Loin de là  / 'ver van daar' of 'juis nie' / lwing du la
385 Instinct  / instink / in-sting
386 Justement  / juis / zjuus-tu-mang
387 Vert  / groen / wêr
388 Aller-retours  / heen en weers (met motor of vliegtuig) / a-lê ru-toer
389 Boycotter  / om nie te ondersteun of nie mee besigheid te doen nie / booi-kô-tê
390 Adopter  / aanneem / a-dop-tê
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Byvoorbeeld, ek koop nou alles wat ek verpakkingloos in vrac391
kan kry, in recycle-bare papier- of (beter nog) herbruikbare
katoensakkies en dan word dit by die huis in digsluitende
glasbottels gestoor. 
Dis beter vir ons gesondheid, beter vir die aarde, en beter vir my
gewete!

Maar wees gewaarsku: die wêreld hou nie van iconoclasm nie.
(Vir die wat bietjie Sotho ken; ek roep dit sommer aikona-
clashing, wanner iemand hom teen die aikonas verset). 
Conformisme392 is aan die orde van die dag. ‘n Paar dekades
gelede sou die seksuele losbandige video-clip van een of ander
célébrité393 gelei het tot kritiek en selfs die beëindiging van ‘n
loopbaan. Vandag kan jy amper nie famous wees as jy nié die
tipe reklame vir jouself maak nie.

Of jy egter dinge anders doen of nie, as dit kom by kosmaak is
daar ‘n paar riglyne wat gevolg moét word, soos dat die vleis wat
jy opdis goeie qualité394 moet wees. 'n Mens kan eenvoudig nie
bekostig om op daardie punt te compromise nie. Beide weens
smaak- en gesondheidsredes. En so is dit ook met
lewenskwaliteit: Prioriteite is indispensable395. 

As jou lewensomstandighede nie by jou prioriteite aanpas nie,
en jy jou prioriteite begin opoffer ter wille van jou werk (ter wille
van geld) of ter wille van iemand wat onregverdige eise aan jou
stel, lei dit tot frustrasie. Frustration396 lei dan tot
ongelukkigheid, en uiteindelik loop dit uit op depressie en

391 Vrac  / grootmaat of per gewig / wrak
392 Conformisme  / om te maak soos die ander / kon-for-mies-mu
393 Célébrité  / bekende of ster / sê-lê-brie-tê
394 Qualité  / kwaliteit / ka-lie-tê
395 Indispensable  / onontbeerlik / ing-die-spaan-sa-blu
396 Frustration  / frustrasie / fruu-stra-sion
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gesondheidsprobleme  voire397 huweliksverbrokkelings,
opvoedings-issues en même selfmoordneigings.
Kyk nou bietjie na die see, byvoorbeeld. Die see het sy hoog-en
laagwatermerke – sy perke wat hy moet respecter398. Oorskry hy
dit, selfs net occasionnellement399, lei dit dikwels tot  ‘n cata400:
‘n see wat sy perke oorskry, bring saam met hom besoedeling
terug, veroorsaak skade, om nie eers van moontlike
lewensverlies te praat nie. 

La mer401. ‘n Kragtige, dominerende massa wat deur ‘n onsigbare
hand in toom gehou word. ‘n Wêreld wat tot ‘n groot mate nog
onbekend is vir ons wetenskaplikes, met asemrowende
skoonheid vér van die menslike oog weggesteek. 

Een dag is hy stormagtig, woes en violent402, 
spuug hy sy woede voor ons voete en terroriseer hy dié wat dit

waag om op hom te vaar! 
Die volgende dag glimlag hy glinsterend in die strale van die

oggendson – vol kalmte en salige sérénité403. 
‘n Massa émotion404 – bi-polêr op sy beste!

Die see is die plek waar ek op my 'ek'ste is, as ek dit so mag sê.
Daarom ly ek nou al aan ‘n amper 14-jaar lange identiteitskrisis,
om rede ek noual 14 jaar + in die GERS bly. 
Nee, hier is nie ‘n see nie.
As jy nie ‘n see-mens is nie, sal jy nie nou verstaan wat ek bedoel
nie. As jy ‘n berg-mens is, of selfs ‘n bos-mens, dan kan jy jou

397 Voire  / selfs / woe-ar
398 Respecter  / respekteer / rê-spek-tê
399 Occasionnellement  / 'per geleentheid' of 'van tyd tot tyd' / ô-ka-zio-nel-u-mang
400 Cata  / kort vir catastrophe,  oftewel katastrofe / ka-ta
401 La mer  / die see / la mêr
402 Violent  / met geweld / wie-ô-lang
403 Sérénité  / rustigheid / sê-rê-nie-tê
404 Émotion  / emosie / ê-mo-sion
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miskien indink. Maar as jy ‘n stads-mens is, is jy seke’ ma’
clueless.

My see is ‘n gedig, maar dis ook ‘n plek. Dis Jongensfontein se
see. Elke rots, elke stukkie strand. Elke bietoubos en versteekte
varkoor langs vars fonteintjiewaters. Elke ronde klip en elke
skulpie daar 'anderkant die ronne klippe'.

Die see hiér, of die een waarheen ek die meeste kan gaan, is
plat. OK, goed, as die vent marin405 waai gebeur dit wel dat daar
deinings vorm, en dié wat weet sê dat daar 60 dae per jaar
'surfbare' branders op die mediterreense kus breek. 

Maar ék sê hy’s nie MY see nie. Hy is mooi en kalmerend en glad
en naby genoeg aan die waarheid om, soos ‘n nikotien-patch vir
‘n sigaretverslaafde, tydelike verligting te bring. Maar hy ruik nie
soos my see ruik nie. Hy skuim nie soos m& see skuim as die
wind hom rondgeruk het nie. En hy gooi nie elke dag sy hele siel
in poëtiese passie op die swyende strand uit nie. 
Op die beste kabbel hy net.
Tog is ek dankbaar dat daar ‘n “groot dam” naby genoeg is om so
bietjie die seer te stil wanneer die “mal du pays406” te erg raak...

To change the subject (want die trane sit nou hier vlak onder my
wimpers): daar is min dinge so erg soos ‘n magret wat jy
verbrand het. Omdat magret duur is, vir een, en omdat dit
eenvoudig nie so smaaklik is as dit overcooked is nie. 
Boonop is dit ‘n wesenlike gevaar: een oomblik is hy nog ‘bietjie
aan die rooi kant’ en die volgende oomblik is dit te laat. 
Jy kan hom nie sonder toesig los nie. Jy kannie dink jy gaan 'net
gou' dít of 'net gou' dát nie.

In my lewe het ek al ‘n paar verbrand(s)e magret-ervarings
gehad.

405 Vent marin  / wind wat van see af kom / wang ma-ring
406 Mal du pays  / homesickness / mal duu py-ie
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Ek skat dit het al met meer as een gebeur, want ek ken 'n
Engelse gesegde wat sê “my goose is cooked”!

Een van dié vuur-flops407 het gebeur op die 4th of July (nogal)
van 1994 – die aand toe my ouerhuis afgebrand het. 

Almal van ons het goed wat hulle nie like om oor te praat nie.
Dié episode is myne. Ek wil nie daaroor dink nie. Ek wil nie
daaroor praat nie. En ek wil ook nie daaroor skryf nie.
Jy kan maar spekuleer oor die comments et pourquois408 van
my onwilligheid– en meer as een sielkundige is seker nou aan’t
filosofeer! 
Net één keer het ek daaroor geskryf en dit was kort na die
évènement. Die gedig se naam is 'n nostalgiese Adieu. 

Nee, ek gaan nie uitbrei oor die insident nie, maar ek moet
darem net die gedig verduidelik!
Dit verwys, ja, na ons huis wat verbrand het. Dit was, op daardie
spesifieke oomblik so goed asof ek iemand naby aan my verloor
het, selfs al het ons inderwaarheid alleenlik ‘n bietjie gemak, ou
foto's en laaie vol souvenirs409 verloor. 
Dit was pynlik, soos ‘n afskeid. Dit was net ‘n huis wat in vlamme
opgegaan het, maar daarmee saam ook die dinge wat 'n huis
simboliseer: herinneringe, materiële dinge,... en sentiment.  

Sentiment410, hoewel ‘n wonderlike ding, het die kapasiteit om ‘n
prison411 te word, of at the very least, ‘n elastiese ketting. Elasties

genoeg om jou te laat glo dat jy vry is, 
maar 'n ketting tout de même412. 

407 Flop  / mislukking / flop 
408 Comments  et  pourquois  / hoekoms en waaroms / kom-mang ê poer-kwa
409 Souvenirs  / keepsakes / soe-wu-nier
410 Sentiment  / sentiment / saan-tie-mang
411 Prison  / tronk / prie-zong
412 Tout de même  / all the same / toe du mem
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Stewig en taai genoeg om jou te hou waar jy is. Om te keer dat
jy losbreek van wat aards en onbelangrik is. Om te keer dat jy
wegbeweeg na iets wat ewigheidswaarde het.

Ek is so dank-die-Vader bly dat ons huis verbrand het! Dit was
die begin van ‘n wonderlike losmaak-en-bevrydings-journey!
Sure, dit was traumatisant413! Maar dit was ook ‘n eye-opener!
Om skielik soos 'n boemelaar in ander mense se ou klere geklee
te word sit jou op 'n wipplank tussen dankbaarheid en skaamte!

As tiener het dit my bietjie gegooi, at least terwyl ek nog te
midde die inisiële trauma-fase van die catastrophe414 was.
Vandag sien ek egter hoe hierdie einste ramp vir my van
onskatbare waarde was. Dit het my losgemaak, oor tyd, van
aardse besittings en ook van human approval. As jy mooi
daaroor dink, is dit die 2 groot issues waarmee die meeste
mense struggle. 

*****

Iemand het êrens eenkeer gesê:
“La vie n'est pas une longue fleuve tranquille.415” 

Dit is assez vraie416 - die lewe is nié ‘n lang, rustige rivier nie! 
Hy’t sy rapids  en sy watervalle. 

Solank ons in die bootjie bly, sal ons die obstacles en mauvais
temps417 moet face. A vrai dire dink ek deesdae dat dit beter is
om carrément418 úit die boot te klim – soos Petrus gedoen het.

413 Traumatisant  / traumaties / trô-ma-tie-zang
414 Catastrophe  / katastrofe / ka-ta-strôf
415 La vie n'est  pas une longue fleuve tranquille  /  die lewe is nie ‘n lang, rustige rivier nie /

la wie né paz uun long-gh  fluw traan-kiel 
416 Assez vraie  / waar genoeg / asê wrê
417 Mauvais  temps  / slegte weer / mô-wé tang
418 Carrément  / glad en al / ka-rê-mang
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Ons limiet ons geloof terriblement419 deur binne die
konvensionele ding te wil bly ten alle koste.
Die bevrydingsproses van konvensionele materialisme-
gebondenheid, het vir my begin met die afbrand van ons huis.
Dit was egter nie ‘n instantané420 oornag proses nie. Ek het
maar my onttrekkings-simptome en relapse-sessies beleef, by
herhaling selfs, voordat ek uiteindelik gekom het waar ek
vandag is. 
Selfs vandag is ek nie gevrywaar van versoekings nie, maar ten
minste is ek ‘n bietjie meer voorbereid en baie meer oortuig van
wat die waarheid is. Ek skat ek kan sê ek het ‘n voet uit die boot
uit en ek is van plan om heeltemal uit te klim!

Dit laat my dink aan my pa. My pa was ‘n fantastiese man en hy
is vir my ‘n absolute rolmodel. Hy was egter ook, in my kinderoë,
‘n paradoxe ambulant421. Hoekom? 
Omdat hy terselfdertyd heeltemal konvensioneel én “out-of-the-
box” kon wees. In sekere opsigte het hy homself oortref (in
besigheidssukses, vernuf, entrepeneurskap en integriteit) deur
anders as sy counterparts te dink. 
Tog, in ander opsigte, het hy homself beperk omdat hy nie
heeltemal iconoclastic wou wees t.o.v die lokale gemeenskap
nie.  Soos ek egter sê, dis net m& opinie, en aangesien ek hom
redelik vroeg in my lewe verloor het, is daar miskien dinge van
hom wat ek nie geweet het nie en maak dat my oordeel
prejudiced is. 

My Toppie het ek vir Afrikaanse stelwerk geskryf in 1994. 
(Ons moes 'n klank-patroon visueel in 'n gedig inbou – of so iets,
hé Obelix?)
 

419 Terriblement  / verskriklik / tê-rie-blu-mang
420 Instantané  / oombliklik / in-stan-ta-né
421 Paradoxe ambulant  / walking paradox / pa-ra-doks aam-buu-lang
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Mon papa422 se gesondheid was comme-ci, comme-ça423 en hy
was dikwels ingedagte. Ek dink ek het nie altyd verstaan
hoekom hy so ‘ver’ (ingedagte) kon wees nie. Hy was toe nognie
regtig oud nie, maar vir m& was hy oud. Seker omdat ek op 17
nog behoefte gehad het aan ‘n pa wat saam met jou kan
rondkerjakker. Ek moes gróótword om my pa te leer ken.

Miskien, selfs, het ek hom eers regtig leer ken ná sy dood, omdat
ek eers na sy trek hemel toe kinders gekry het en begin sien het
hoe 'n mens redeneer en tant que424 ouer.

Om op 67 dood te gaan is – de nos jours425 – vroeg. Altans vir
my, wat in ‘n rollercoaster-huwelik in ‘n vreemde land vasgekeer
was, was dit té vroeg om hom te verloor.

*****

Dit bring my by die ander major magret-verassing (let wel, ver-
assing nié ver-rassing nie!) van my volwasse lewe: 
My eerste huwelik. 

Onthou, netnou het ek gesê dat daar sommige topics is waaroor
mens nié wil praat nie? Wel, hierdie is potensieel nóg een, maar
dis een waaroor ek sal moét praat. Omdat dit deel is van die 5-
gang maal wat my lewe vir my geréserver426 het. 
Dit is nie te sê dat jy nié soms ‘n plat raté427 in ‘n fancy
restaurant gaan kry nie. Dis... onwaarskynlik, maar nie
onmoontlik nie. 

As ek geduldiger was, meer tyd spandeer het saam met my
Groot Vriend en minder in-love-with-love was, dan sou ek dalk,

422 Mon papa  / my papa / mong pa-pa
423 Comme-ci, comme-ça  / so-so / kom-sie, kom-sa
424 En tant que  / as / aan tang ku
425 De nos jours  / deesdae / du nô joer
426 Réserver  /  reserveer of eenkant hou / rê-zer-wé
427 Plat raté  / mislukte dis / pla ra-tê
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dès le départ428, kon getuig het van ‘n perfekte sny magret op
my lewensbord. Maar, nee. Ek kon nie. Nie toé al nie.

Toe ek ‘n student was het ek ‘n kragtige geestelike ervaring
gehad waartydens die Here baie duidelik vir my gewys het dat
ek plus tard429 Frankryk toe sou gaan. 
Toe ek dus dié Franse gans onmoet het, het al die puzzle-
stukkies à vu d'oeil430 vir my in plek geval. Dit kon mos nie
anders nie? En toe ek begin opmerk (nog voor die troue) dat
daar stukkies van die legkaart was wat nie héeltemal
nommerpas was nie en die prentjie bietjie weird laat lyk, het ek
verkies om my oë in trots toe te knyp. Te make-believe. 
Laat ek die spesifieke situasie as volg beskryf:

Jy weet mos wat river-rafting is? Jy het dit dalk al selfs gedoen ‘n
slag op die Oranje rivier of op die Zambezi of êrens crazy. 

Nie ek nie, nee, at least  nie in ‘n regte, egte crocodile-infested
rivier nie. Tog het ek dit 7 jaar lank gedoen hier in Frankryk – in

die baie rapid rapids  van die lewensrivier.... 

Die olimpiese trippel-goud wenner van canoe/kayak-die-rapids
af, is ‘n Fransman en is boonop a-friend-of-a-friend. Sy naam is
Tony Estanguet. Wanneer hy midde die rapids is, is hy baie
gekonsentreerd en hou hy sy oë wyd oop om alle obstacles431 te
sien en alle paramètres432 in ag te neem. 
Ék het, natuurlik, presies die teenoorgestelde gedoen: ek het my
oë styf toegeknyp en met my figuurlike kano die huweliks-rapids
afge'donner'. (Excuse my French, Ma...)
Daar is kere in mens se lewensboot dat jy jouself in so ‘n
kolossale storm bevind en jou bootjie soveel water vat dat jy as’t

428 Dès  le départ  / van die begin af / dê lu dê-par
429 Plus  tard  / later van tyd / pluu tar
430 À vu  d'oeil  / op die oog af / a wuu dui
431 Obstacles  / hindernisse / ob-stak-lu
432 Paramètres  / faktore / pa-ra-mê-tru
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ware aanboord begin verdrink.  En wie weet, dit vat nie baie lank
vir ‘n kano om vol water te word nie! As jy boonop plat in jou
maag op die bodem loop lê, hande oor die kop, om nié die storm
te sien nie, dan vat dit nie lank voordat jy begin sukkel om kop-
bo-water te hou nie! 
Dis tydens so ‘n tipe ervaring dat ek Drenkeling geskryf het.

As kranige bodysurfer het ek dikwels in my jeug ‘n reeks wilde-
woeste branders oorleef deur plat op my maag op die bodem
van die see te gaan lê, totdat die massa water bo-oor my kop
getrek het. 
Die probleem is as die série433 te lank raak en die krag van die
water jou plak teen die bodem en jy moét opkom vir asem –
maar nie kan nie!Well, I’m here to tell the story, so de toute
évidence het ek elke keer reggekry om betyds op te kom!
Daar was egter kere wat dit so hittete was en dat ek so duiselig
begin voel het van die tekort aan suurstof, dat ek onderwater
begin 'sweef' het. 

Dis amper ‘n lekker gevoel! Jy voel asof niks meer saakmaak nie.
Amper asof jy loop op 'n kabel wat 2 pole met mekaar verbind –
die een pool is ‘n absolute desperate angoisse434, en die ander
een ‘n totale oorgee aan nevermindedness. 

Solank jy êrens tussen dié twee pole ronddodder, is daar hoop
op oorlewing, maar hoe náder jy aan enige van die twee pole
gaan, hoe groter raak jou kans om te 'y passer435' – die emmer te
skop.

As jong getroude was ek redelik étonné436 om op te merk hoe
vinnig die eerste reeks breker-branders op ons huweliksbootjie
begin afkom het en ons begin rondskommel het. 

433 Série  / reeks / sê-rie
434 Angoisse  / angs / aang-gh-was
435 Y passer  / om dood te gaan / ie pa-sê
436 Étonné  / verstom / ê-to-nê
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So vroeg as die aand voor die troue was daar ‘n fratsbrander
wat amper sin in my leë kop ingespoel het en my die troue maak
afstel het. 
Maar ek het nie. En ek het dubbel en dwars die prys daarvoor
betaal ever since. 

Die honeymoon-related branders en die daaropvolgende
intermittent437 tsunamies het ek dapper probeer face. 
“Die storm gaan uitwoed,” het ek gemeen, “want kyk, ons ‘pas
mos nog aan’...” 

Na my pa se dood (rofweg ‘n jaar na die troue) het ek gedink dat
‘n baby alles sal verander en ons nader aan mekaar sal bring.
(Yeah right). Met die baby eers in die cot, was oppak en loop nie
meer ‘n opsie wat maklik envisageable438 was nie. 
Toe sit ons maar ons geld op “miskien as ons in Suid-Afrika sou
bly”!

Dit was op sigself nie maklik om reg te kry nie want skielik was
daar nie meer sprake van ons inisiële ooreenkoms, dat ons “in
Frankryk sou begin en daarna in SA sou gaan bly”, nie. Op ‘n
dag,  néanmoins439, sonder enige noemenswaardige
waarskuwing en bo alle rasionele verwagting, het Meneer Gans
skielik net ‘lus gevoel’ vir SA toe vlieg. Vir my was dit ‘n
miracle440 , die mirakel wat ek so broodnodig gehad het. 
Dit was letterlik ‘n skuif ter wille van oorlewing.

My seunskind het sy 3ème anniversaire441 in Welgemoed
(Weskaap) gevier en 'n mens sou kon dink dat dinge van daar af
net maanskyn en rose sou wees. 
Moenie glo nie!

437 Intermittent  / sporadiese / in-ter-mie-tang
438 Envisageable  / denkbaar / aan-wie-za-zja-blu
439 Néanmoins  / nietemin / nê-aan-mwang
440 Miracle  / wonderwerk / mie-raa-klu
441 3ème anniversaire  / 3de verjaarsdag / trwa-zie-êm a-nie-wér-sêr

120



14 Maande later het ons net duskant die RSA-skeihof gekiss en
make up. Sonder veel conviction442, mais443 ek het die human
approval nodig gehad. Die mense wat vir my sou sê:
“Mooi so Lilatjie, dit is wat ‘n goeie, Christenvrou doen!”

Hoewel niemand dit vir my gesê het nie, het soveel
goedbedoelende Christene sans relâche444 ons rond-drywende
huweliksbrokkies met  condemnation-gom aanmekaar probeer
vasplak....
Nee, ek blameer hulle nie – hulle het eerlik net goed bedoel. 
Wat meer is, ek sou no doubt dieselfde probeer doen het as die
rolle omgekeer was. Is dit nie maar ‘n natuurlike Christen-
reaksie, om te probeer red wat te redde is nie?

Ek kan my voorstel dat jy op ‘n plek kom in die Oranjerivier,
nadat jy deur ‘n goeie klompie vermoeiende rapids is en jou
energie-vlakke ernstig begin val het, dat jy die daaropvolgende
rapids tref sonder dat jou arms en bene regtig nog genoeg
force445 oor het om die skok te absorbeer. 
Die oortuiging dat jy daar moét deur as jy wil oorleef, is jou
enigste pensée précise446. Instink is jou laaste roeispaan (want
die spaan van preparedness het jy reeds lankal êrens langs die
pad verloor). 

Na mate jou glukosevlakke daal, word jou brein al hoe suwwer.
Uiteindelik flotte447 jy maar net vuisvoos voort omdat jy dink jy
behóórt te en ook omdat jy nie regtig ‘n alternatief het nie – die
rivierversnellings gee jou nie uitkomkans nie! 

442 Conviction  / oortuiging / kon-wiek-siong
443 Mais  / maar / mê
444 Sans  relâche  / sonder ophou / sang ru-lash
445 Force  / krag / fors
446 Pensée  précise  / spesifieke gedagte / paan-sê prê-siez
447 Flotte  / dryf / flot
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Jy wend ook 'n laaste bomenslike poging aan om jouself daaraan
te herinner dat jy immers nog soveel het om voor dankbaar te
wees... al is dit net omdat jou boot nog so soortvan regop is
(même si448 sy algehele toestand erg gehawend is):
“Daar is soveel ander wat 'regtig' souffrir449! Daar is immers dié
wat roeispaanloos op onderstebo-bootjies gillend die waterval
af is...” redeneer jy.
Cependant450: ‘n mens kannie sê, par exemple451, dat iemand
wat arm is en probleme het, meer suffer as een wat dieselfde
probleme het, maar ryk is nie. Al lyk dit miskien de loin452 asof
die ou-wat-aan-die-kortste-end-trek se omstandighede dinge vir
hom nóg meer ondraaglik moet maak, is souffrance453 relatief. 

Wanneer jy emosie ervaar binne die vier mure van jou
hartskamers, maak dit nie saak wie jy is en waar op die

ekonomiese of sosiale leer jy jou bevind nie. Vreugde is vreugde,
en pyn is pyn.

Dit was eers toe ek hierdie einste waarheid besef het, dat ek
kans gesien het daarvoor om against all odds die bateau454 na
die kant toe te dwing en uit te spring. 
Voordat ek by daardie punt van skielike clairevoyance455
(lucidity) kon kom, het ek alle moontlike opsies probeer: 
Huweliksberading, smeking, kerk-toe-gaan-as-‘n-couple,
sagmoedigheid, geduld, ONGEDULD,  dreigemente, woéde, harde
woorde en, uiteindelik, soos ‘n rivier wat opdroog: stil bitterheid,
handdoek-ingooi en al hoe meer lugleegtes. 
Hy lewe sy lewe en ek lewe myne. 
448 Même si  / selfs as / mem sie
449 Souffrir  / ly / soe-frier
450 Cependant  / nogtans / sê-paan-dang
451 Par exemple  / byvoorbeeld / par êk-zam-plu
452 De loin  / van ver / du lwing
453 Souffrance  / lyding / soe-frans
454 Bateau  / boot / ba-tô
455 Clairevoyance  / heldersiendheid / klêr-wooi-jans
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Ek geniet my kind, ek geniet my crazy kat en ek geniet... my
werk! 

Eers het ek al hoe meer tyd spandeer au travail456 omdat dit my
toegelaat het om nié te dink nie: ‘n tipe narkose teen
realiteitsbesef! Toe begin ek al hoe meer tyd saam met my
kollegas spandeer – dié wat my daagliks met rooi oë (en soms
bloukolle) sien aankom by die werk en my omvou met liefde en
begrip. 
Ek begin praat oor my situasie met certains457, en vind
uiteindelik ‘n begripvolle oor in ‘n onwaarskynlike vriend -
iemand wat 14 jaar ouer is as ek. Iemand wat te midde sy eie
huweliks-rapids is. 

Diep binne-in my brand ‘n rooi liggie van waarskuwing. 
“Maar ons is mos 'net vriende'...”, dink ek, en druk die alarm-
knoppie dood.

Stadig maar seker groei die vriendskap en voor ek my oë uitvee
laat sy nabyheid my hart mal klop binne my. Ek onthou skielik
dat ek ‘n mens is, ‘n VROU is. 
My gees hamer teen die deure van my siel en smeek met my,
probeer sin in my kop praat! Maar teen daardie tyd het die vlees
al lankal die conscience458 agter tralies gesit en die sleutel
weggegooi. 
Wilskrag is so non-existant459 en onbeskikbaar soos ‘n jack as jy
onverwags ‘n pap wiel kry - die dag nét nadat jy die kar
leeggemaak het vir ‘n goeie skoonmaak, en vergeet het om die
jack terug te sit...

Jy bevind jou skielik in ‘n situasie waar julle 'per abuis' alleen is,
en dan gebeur daar dinge wat onherroepbaar is. Dit is nie eers

456 Au travail  / by die werk / ô tra-wai
457 Certains  / sekeres / sêr-têng
458 Conscience  / gewete / kon-sie-aans
459 Non-existant  / afwesig of wat nie bestaan nie / non- ek-zies-tang
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nodig dat dit fisiese dinge is nie. Eintlik is dít wat
physiquement460 kan gebeur net die uitvloeisel van dit wat lank
voor daardie oomblik reeds gebeur het: toe die kurk uitgeskiet
het bo die opgebottelde emosies. Toe die onderdrukte pyn, en
liefdesbehoeftes begin oorloop het en alles begin uitborrel het
sonder dat jy ooit weer kon regkry om die prop terug te sit!  Dit
is nie eers nodig dat daar ‘n fisiese iets volg op daardie oomblik
nie, want adultery gebeur éers in jou hart. Dit hoef ook nét in
jou hart te gebeur. Dis ewe erg!
Omdat ons toutefois so goed is daarin om onsself te fool,
ontken ons dit. Hét ons maar besef dat hierdie dié eintlike
keerpunt is, dan sou ons menige huwelik kon red. But “My
people are destroyed by a lack of knowledge” het Iemand êrens
gesê...

My wêreld is wiskunde is ‘n gedig wat halfpad geskryf is, gelos
is, vergeet is en toe in retrospek klaar geskryf is.

Wat buitestaanders van buite-egtelike verhoudings nie besef nie, 
is dat dit nie als fun and games is nie. Om die eerlike waarheid te

sê, het ek die hele fun&games hoofstuk misgeloop in mý
emosionele eskapade. 

Deels omdat ek te veel gewetenswroegings gehad het.  Deels
omdat ek my kind eendag in die oë wou kon kyk. Deels ook
omdat dit logisties moeilik was, dank-die-Vader !

Vir dié wat geseënd genoeg is om van the word go af in ‘n bon
mariage461 te wees, kan ek net sê “don’t judge”, want jy het nie ‘n
cooking clue watse hel unfaithfulness is nie! 
Dis maklik om te sê “dis ‘n keuse”. Sure dit is, ek weet want ek
moes ook kies om my eie rug daarop te draai. 

460 Physiquement  / fisies / fie-zie-ku-mang
461 Bon mariage  / goeie huwelik / bong ma-rie-azj
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Die réalité462 is egter dat jy au départ463 in die ding betrokke
raak sonder dat jy regtig bedoel het om by daai punt uit te kom.
Jy het nie regtig ge'kies' nie, jy het net daar ingegly - gebackslide.

Backslide is iets wat gebeur omdat jy nie agter jou kyk nie. ‘n
Obstacle op jou pad vorentoe laat jou onwillekeurig terugtree,
en dan gly en val jy. 
Van daardie punt af kies jy óf om verder terug te gly, óf om op te
staan en terug te klim op die pad. La difficulté est464, as jy eers
van die pad áf is, is dit vrek moeilik om terug te klim óp die pad! 

Boonop is die gevoel van verliefdheid – ‘n sterk, vleeslike gevoel
– baie intoxicating. Het jy al iemand sien dronkbestuur, of ‘n
dronkie sien loop? Dit is nou exactement465 ‘n mens se
gedragspatroon in so ‘n situasie! 

Onder die invloed kan jy so hard probeer as wat jy wil om op die
reguit pad te bly, maar solank as wat daai bron van intoxication
in jou onmiddellike omgewing is, sal jy soos ‘n ivrogne466 slinger:
hier óp die pad, dan dáar links af, ‘n skuldgevoel later weer
woeps terug op die pad, en dan weer regs af die lang gras in. En
so voorts en so meer.
Om ‘n huwelik te red wat deur dié tipe hel is, is condemnation
nie die réponse467 nie. As jy enigsins ‘n gewete het, is hy alreeds
vrot gelouter. 

Nee, en mon avis468 is STAP 1 om die drankie uit die bestuurder
se hand te haal. Anders gestel: kom weg van die versoeking af!
Al moet jy jou werk los of van buurt verander. As jy regtig jou

462 Réalité  / werklikheid / rê-a-lie-tê
463 Au départ  / aan die begin / ô dê-par
464 La difficulté  est  / die moeilikheid is / la die-fie-kuul-tê ê
465 Exactement  / presies / êk-zak-tu-mang
466 Ivrogne  / dronklap / ie-wron-ju
467 Réponse  / antwoord / rê-pons
468 En mon avis  / volgens my / aang mon a-wie
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huwelik wil red sal jy dit doen. Ek het carrément van kontinent
verander! 
STAP 2 is om uit te vind hoékom die versoeking enigsins ‘n
versoeking geword het. Onthou, waar ‘n rokie trek is daar ‘n
vuurtjie! Daar is ALTYD ‘n rede. Die meeste van die tyd is dit
moeilik om by die bottomline uit te kom, omdat baie van die
redes erg privé469 en personnel470 is. 

As jy binne ‘n happy huwelik is en God se liefde regtig verstaan,
dan is daar geen rede hoekom jy aan so ‘n versoeking sal toegee
nie!

*****

Om nou nie ‘n boek te skryf oor dié één hoofstuk in my lewe nie,
dink ek dit is tyd om dié verbrande stuk vleis terug te stuur
kombuis toe... Of, as jy hom maar geëet het malgré tout471,
sleep dan jou brood deur die sous en maak plek vir die kaas!

469 Privé  / privaat / prie-wé
470 Personnel  / persoonlik / pêr-sô-nel
471 Malgré tout  / alles ten spyt / mal-gh-rê toe
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Holland is die onbetwisbare kaasparadys!
Picture this: 

‘n Landskap vol blommende tulpe wat die wêreld na een
kolossale kleurtapyt laat lyk... ‘n rooi check tafeldoek

uitgesprei op lowergroen gras... ‘n ou dorpsfiets wat skuins
teen ‘n boom leun... en in sy mandjie opgestapelde

papierpakkies propvol liplekker kaashappies ...

Al wat kort is die baguette en die bottel Franse rooiwyn...!  
Ek gee toe, Franse wyne is oral beskikbaar en verseker ook in die
Pays Bas472. Tog, ter wille van my boek, drop ek die Nederlandse
agtergrond en teken ek 'n ou, Franse bouval dans l'arrière-
plan473 van die gesketste prentjie hierbo. Rye pers laventels
vervang die tulpe, en ek kleur 'n soupçon474 van ‘n stralende
somerson in een van die hoekies bo in... O, en, op die tafeldoek:
2 glasies wat kruisbeen lê langs ‘n dieprooi bottel CÔTES DU
RHONE!

Kaas is lekker. Franse kaas is óok lekker en hoef geensins terug
te staan vir die Hollandse wonders nie.  Maar watse kaas jy
ookal verkies, saam met ‘n  glasie  goeie  wyn  word lekker kaas
f-r-o-m-a-g-e! 

Neem byvoorbeeld die welbekende voorbeeld van bloukaas. My
dogtertjie vrek oor bloukaas... (Weird né? Sy is ook mal oor
groen olywe, rou kool en  rou broccoli... moet ek my bekommer?)
Een middagete het ons ‘n gesprek gevoer oor dié betrokke kaas
en, in 'n poging om haar kultuurkennis te verbreed, het ek vir
haar gesê dat dit 'bloukaas' heet. Met al haar 4-jaar oue wysheid

472 Pays Bas  / Die lae land oftewel Holland / py-ie ba
473 Dans l'arrière-plan  / in die agtergrond / dang la-rie-êr plang
474 Soupçon  / vermoede; binne konteks: a hint / soep-song
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het sy my met 'n frons daarop gewys dat die kaas groén is en nié
bleu475 nie...

Inderdaad. Ons is soms kleurblind! Ook in ons oordeel oor
mense is ons jugement476 bietjie skerp. (Soos ‘n bloukaas se
smaak of ‘n CAMEMBERT se 'klankie'.) Soveel so dat ons, sélf-
oortuig van ons standpunt, nie eers agterkom dat ons verwys na
‘blou’ as dit eintlik ‘groen’ behoort te wees nie!
(Ironies genoeg het my dogtertjie haar nuwe oranje poisson
rouge477 a.k.a goudvissie, sonder aarsel “Blou” gedoop.
Kinderlogika...?!)

Vir jare lank was die enigste référence478 wat ek gehad het na
bloukaas, die bynaam van ‘n onnie wie se asem (klaarblyklik) nie
te vars was nie. Soos ‘n tipiese, onbenullige kind het ek
saamgepraat en geskerts sonder dat ek ooit regtig blootgestel
was aan sy 'probleem'. (Tensy ek natuurlik aan ernstige
geheueverlies ly.) 
Om aan my te bewys dat ek verkeerd was om so op te tree, het
Iemand besluit dat dit goed sou wees dat ek ‘n true blue
ROQUEFORT-ervaring beleef.

My persoonlike opinie van die ROQUEFORT-kaas was nét so
ongegrond as my avis adopté479 van my leermeester. Na een
effense proeseltjie, met ‘n opinie wat reeds prémédité480 was,
het ek my neus opgetrek en gesê “Non merci481”. Daarná het ek
sorgvuldig enige onnodige blootstelling aan dié meneer vermy.
Wanneer daar ‘n keuse was tussen kase, het ek iets anders

475 Bleu  / blou / blu
476 Jugement  / oordeel / zjuu-zju-mang
477 Poisson rouge  / goudvis / pwa-song roezj
478 Référence  / verwysing / rê-fê-rans
479 Avis adopté  / aanvaarde opinie / a-wie a-dop-tê
480 Prémédité  / voorbedagd / prê-mê-die-tê
481 Non  merci  / nee dankie / nong mêr-sie
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geneem, en wanneer daar nie keuse was nie het ek “ge-laisser
place482 vir die dessert483!”

Sien, op elke fancy Franse etenstafel is daar kaas. Op ons éie
etenstafel is daar ook dikwels kaas – in vele vorme. Van cheap
GRUYÈRE rapé484 op pizza en 'Oupa-Ben'-broodjies, tot bloukaas-
snippers in slaai, of MASCARPONE-verrykte poedings en
pastasouse. 

In my wye verskeidenheid van DIY-at-home-resepte, het ek pas
een vir homemade MASCARPONE gevoeg, omdat dit té duur is en
té moeilik is om te bekom wanneer ek dit dringend nodig kry.
Met 'n TIRAMISU-fan in die foyer485 is dit dikwels die geval!
By my ex-skoonfamilie was daar gereeld groot familie-etes met
soveel kos dat die oorvloed jou skaam kon maak. Geen familie-
ete was envisageable486 sonder 'n kaasbord nie.
Tydens éen so oordadige maal, waartydens die wyn vrylik
gevloei het, was daar ‘n besondere gas - ‘n markante rooiwyn  -
waarvan ek ongelukkig ni naam ni487 pedigree meer kan onthou
nie. 

Nou, dít moet jy weet, my ex-skoonpa is ‘n groot wyn-liefhebber.
Toegegee, die meeste Franse is, maar s& wynsmaak is redelik
ernstig gekultiveerd. 
Hoewel dit ‘n man is wat jy nie sommer-so beïndruk nie, het hy
‘n paar keer sy wenkbroue in verbaasde goedkeuring gelig as ek
met die wynproe korrekte smaak-assosiasies uitgewys het – jy
weet, 'n swartbessie-ondertoon of iets dergeliks.

482 Laisser place  / los plek / lê-sê plas
483 Dessert  / nagereg / dé-sêr
484 Rapé  / gerasperde / ra-pê
485 Foyer  / huis / fwa-jê
486 Envisageable  / denk- of doenbaar /aan-wie-za-zja-blu
487 Ni ..... ni  / nie.... nie
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Dié spesifieke dag se wyntjie is ten tyde van die kaas-gang
geskink en met dié dat ek my by my usual sagte, soet kasies
bepaal, sê my skoonpa vir my: 
“Proe ‘n bietjie die ROQUEFORT saam met dié wyn”.
Oortuig daarvan dat ek mos-klaar-weet-wat-ek-weet oor
ROQUEFORT, maar ewe onwillig om my skoonpa te contrarier488,
het ek die kaasskyfie dunnerig gesny en, kamma-entoesiasties,
hom op 'n tranche de baguette489 maak lê. Ek sou mos darem
die slegte nasmaak kon wegsluk met die wyn! 

Mes amis490, daar word ek toe totaal en al oorbluf! 
Die wyn was fantasties op sy eie, en die kaas was solo ook nie té
sleg nie (beter as wat ek verwag het), maar sáám het die twee ‘n
reaksie ontketen wat dit simplement geDOEN het vir my
smaakknoppies! 

Wanneer verskillende kosse goed saamgaan, praat ons hiér van 
‘n bon  mariage  – ‘n goeie huwelik.

 Die ROQUEFORT  en die rooiwyn was manifestement491 
a match made in heaven!

Na aanleiding van dié ervaring het ek al hoe meer begin waag
met die kaasproewery. 

As kind het my ma-hulle se stroop/heuning-met-kaas-
kombinasies my ruggraat laat sidder. En revanche492, met my
nuutgevonde fromage-frénésie493, ontdek ek toe die fromage
BASQUE, ‘n skaapmelk-kasie uit die hartjie van die PYRÉNÉES
berge (brander-see se kant) - op sy beste saam met ‘n goeie

488 Contrarier  / teëgaan / kon-tra-rie-ê
489 Tranche de baguette  / 'n sny franse brood / transh du ba-gh-êt
490 Mes amis  / my vriende / mê-z  a-mie
491 Manifestement  / flagrant / ma-nie-fes-tu-mang
492 En revanche  / on the other hand / aan ru-wansh 
493 Fromage  frénésie  / kaas kranksinnigheid / frô-mazj fré-né-zie
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gehalte swart-kersie konfyt, oftewel confiture de cerises
noires494. 
My my! What an experience!

Vandag laat ek my nie meer afskrik as ‘n kaas té “week-oue-
wasgoedbondel-rugby-kouse” ruik nie – solank daar ‘n bottel
goeie rooies naby is!  
Tog bly my persoonlike voorkeur die sagter en soeter en
romeriger kase. My dogtertjie s’n ook, dié dat ons gunsteling
bloue die BLEU D’AUVERGNE is: gematigd en fondant495. Die
huisreël is naturellement496 dat hy nie geëet mag word sonder ‘n
Suid-Afrikaanse CABERNET-SAUVIGNON of ‘n GRENACHE van die
CORBIÈRES op die tafel nie! (Grenadine497-stroop vir die
kinders... darem!) 

*****

Wat my oneindig fasciner498 van Dad, is sy geduld in die lessies
wat Hy ons leer. Net vandag dink ek 20 jaar-of-wat terug, aan
Mnr. Bloukaas van my skooldae, en besef hoe onregverdig my
oordeel was. In my jugement, I followed the mainstream! Dít op
sigself is vir my mortifiant499!
Oor die jare het hy sy opregtheid en dierbare persoonlikheid
male sonder tal bewys. Dit hoop net méer kole op my gloeiende
skaamte! 
Was ons as kinders dan so ligsinnig en ongekultiveerd dat ons
hom almal deur die bank geoordeel het op grond van iets so
belagliks soos ‘n onvars oggendasem? 
Dan is ek bly dat daar iets roois en moois is wat oor my lewe
kom spoel het om my oppervlakkigheid uit my uit te was! 
(uh-uhm... it's a perpetual process...)

494 Confiture de cerises  noires  / swart kersie konfyt / kon-fie-tuur  du  sê-riez  nwar
495 Fondant  / smelt in die mond / fon-dang
496 Naturellement  / natuurlik / na-tuu-rel-u-mang
497 Grenadine  / granaat / gru-na-dien
498 Fasciner  / fassineer / fa-sie-nê
499 Mortifiant  / om erg verbouereerd te laat voel / mor-tie-fie-ang

133



Die vraag wat nou by my opkom is as volg: is dit die wyn wat die
kaas lekker maak, of vice versa?

Wat ‘n fantastiese, simboliese simbiose! 
Op die oog af kan elkeen van die twee, kaas én wyn, stokalleen
sy man staan. Interessant genoeg, though, bevat wyn daardie
spesiale ingrédient500 wat nodig is om melk te verander in kaas:
acidité501. Die Franse noem nie verniet asyn vinaigre502 nie: vin
(wyn) + aigre (suur). 

Die suur is betrokke in die oorsprong van kaas. Gevolglik is kaas
in die eerste plek wat hy is, ómdat suur bestaan. Die kaas kom
ook dan tot sy volle potensiaal as hy geëet word saam met 'n
suur-bevattende drankie, oftewel wyn – 'n drankie wat die
fromage se deeper self komplementeer. 

'n Mens kan selfs so ver gaan as om te sê dat wyn die kaas se
alfa en omega is, omdat sy begin én sy potensiaal-vervulling in
wyn teenwoordig is! What a pity, though, as die kaas nooit tot
sy volle potensiaal kom nie, bloot omdat die potensiële verryking
wat daar vir hom is in die interdépendance503 met die wyn,
misgekyk is! 

Kaas is fantasties want dit is dié beste metode om melk, as
voedingsbron,  te bewaar à long terme504. Nou, ons het gesien
dat, om kaas te maak,  jy suur en melk benodig – en natuurlik ‘n
sekere know-how. 

My filosofiese vergelykings-teorie-van-die-dag is dat ons almal
ons lewe as een of ander soort 'melk' begin. Bok-, koei-, skaap-

500 Ingrédient  / bestanddeel / ing-gh-rê-diang
501 Acidité  / suurheid / a-sie-die-tê
502 Vinaigre  / asyn / wie-né-gru
503 Interdépendance  / interafhanklikheid / in-ter-dé-pan-dans
504 À long terme  / oor die langtermyn / a long ter-mu
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of perde melk. Make your pick. Daar is selfs donkie- en yakmelk
vir die sterk individualiste onder ons. 
(Hoewel yak-kaas nie vir my so 'lekka' klink nie...)

Soos melk, het ons elkeen ‘n bepaalde 'raklewe' 
voordat ons gereed is om te 'gaan'. As ons egter toegelaat word
om en contact 505te kom met die regte katalisator, kan ons óf na
yaourt506, óf na fromage  toe migreer en só ons raklewe verleng.

My moeder het 'n prominente rol gespeel in my ontmoeting met
dié Katalisator. Agterna was daar natuurlik baie ander
rolspelers, maar ek dink dat die bedoeling oorspronklik was dat
ouers ‘n sleutelrol moet speel in die proses.
Ek beskou dus my kinders as my 'kasies'. Bietjie vir bietjie gooi
ek van daai wonderlike Wyn in hulle lewens-melk sodat die
kaasproses stadig maar seker kan begin. Souviens-toi507,
though, dat jy maar nét kan blootstel, want die kaasproses is 'n
baie individuele een en jy kan niemand met die Katalisator oor
die kop slaan nie!

My first-born fromage is ‘n Gouda: nou nog jonk en soet, met ‘n
goeie verouderings-potensiaal. My Gouda-kind is ‘n goue kind
met ‘n mild-‘n-mellow-tipe temperament. Net soos ‘n jong
Gouda, was hy nog altyd baie buigsaam en easy-going, maar
stadig maar seker begin ons sien hoé hy gaan mature. Nie dat
hy enigsins sy adaptabilité508 verloor nie, want as jy in gedeelde
toesig wil oorleef, in deux maisons509 wat so goed soos die
Noord- en  Suidpool is, dan moét jy kan aanpas. 

505 En contact  / in aanraking / aan kon-takt
506 Yaourt  / joghurt / ja-oert
507 Souviens-toi  / jy moet onthou / soe-weeng twa
508 Adaptabilité  / aanpassingsvermoë / a-dap-ta-bie-lie-tê
509 Deux maisons  / twee huise / du mê-zong
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Een week lewe hy in ‘n moderne huis met alles wat knoppies het
om te druk, en la semaine d'après510 is hy in die herwinde huis
waar daar gedurig van niks iets gemaak word.  
In die een wêreld is daar waardes wat nie in die ander wêreld
toegepas word nie. 
In die een huis is daar ‘n intense vie sociale511 en die ander huis
is ‘n kokon. 
In die een foyer ry jy in die streng GERS-gebonde Jean-Tuisbly se
karretjie, terwyl daar in die ander bedeling rondgerits word see
toe en berge toe nes ‘n centime512 daarvoor beskikbaar is. 
Soos ek reeds gesê het: Noord en Suid!

Ek verstom my soms aan sy besondere stabiliteit en verrassende
woorde van wysheid – op 12-jarige ouderdom. Veral as ek
terugdink aan die storm-wêreld waarin hy gebore is. Hy is
véritablement513 binne-in die 'kano', nét na ‘n major sessie
rapids, gebore!

In retrospek beskou was dit bitter onregverdig van ons, sy ouers,
om te verwag dat so ‘n kleine ou mensie ons storm-waters moet
kom stil maak. 
Verbasend genoeg het hy dit reggekry – al was dit net tydelik. 
Hy het ons albei so oorbluf en oorweldig met sy vreugdevolle
persoonlikheid en sy précocité514, dat sy bestaan ons cent pour
cent515 absorbeer het. Vir ‘n wyle het ons van onsself, én van
mekaar, ge-oublier516, en nét op hom gefokus!

Kom ons kom vir ‘n oomblik terug na ons menu toe, want daar is
‘n interessante parallèle:

510 La semaine  d'après  / die week daarna / la su-mê-nu  da-pré
511 Vie sociale  / sosiale lewe / wie sô-sial
512 Centime  / sent / san-tiem-u
513 Véritablement  / waaragtig / wé-rie-ta-blu-mang
514 Précocité  / precociousness / prê-ko-sie-tê
515 Cent pour cent  / 100% / sang poer sang
516 Oublier  / vergeet / oe-blie-ê
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Wanneer die Franse kaas voorsit, bedien hulle dikwels ook ‘n
groen slaai daarmee saam. Die slaai, sê "hulle", help met die
verteringsproses – een allemintige belangrike fase hier kort

duskant die dessert517…!

‘n Groen slaai met ‘n vinaigrette, en, nee, nie jou ordinêre
readymade-oppie-winkelrak-slaaisous nie. 'n Regte, egte,
tuisgemaakte vinaigrette.

Soos alle huisvrouens, het ek my gunstelinge. Twee, om presies
te wees. Saam met ‘n gewone groot-blaar slaaikop is daar min
dinge wat kan kers vashou by iets so eenvoudigs soos
varsgekneusde knoffelhuisies, 'n paar druppels olyfolie,
suurlemoensap en sout. Sorg maar net dat liefie ook ‘n happie
vat,  anders laat jou volgende kus hom dalk na sy asem snak!

Die ander sousie bedien ek graag saam met ander blaarslaai-
variëteite, soos  roquette518 of die rooiblaar-soorte, asook die
frisé519-tipe. Dit is ‘n eenvoudige balsamiese asyn + olyfolie +
teelepeltjie mosterd = slaaisous mengsel (veral die grained
mustard tipe). ‘n Wenner saam met opgekookte artichaut520!

Wanneer mens ‘n vinaigrette aanmekaar slaan, word mens
gekonfronteer met ‘n wetenskaplike phénomène: die non-
miscibilité521 van olie en asyn. Sekere vinaigrettes kan jy maar
roer tot die agterossie ook kraal toe kom - hy sal nooit as te
nimmer meng nie. 
Dan is daar ander, soos my balsamiese-mosterd-olie-sousie, wat
bo alle verwagting die onsigbare grens oorsteek, hande vat en
een word.

517 Dessert  / nagereg / dé-sêr
518 Roquette  / rocket / rô-két-u
519 Frisé  / gekrul; binne konteks 'n slaai met gekartelde blaartjies / frie-zê
520 Artichaut  / artisjok / ar-ti-sho
521 Non-miscibilité  / onmengbaarheid / nong- mie-sie-bie-lie-tê
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“Maar hoekom dan?” wil ek, natuurlik, weet. 

Jy weet, daai kinder-karikature in tv-programme en cartoons,
wat nooit ophou vrae vra nie? Dis nou ék daai! 
My man lag daaroor (genadiglik!), omdat ek altyd vrae het oor
goed wat hy nooit eers oor sou gewonder het nie. Omdat ek
alewig wetenskaplike verduidelikings moet uitwerk vir goed wat
hy as vanselfsprekend aanvaar. Vat nou byvoorbeeld ons
onlangse ski-de-fond522 eskapade. 
(Ek sal nou terugkom vinaigrette toe, c'est promis523!)

Voorbereiding is vir my 'n essensiële stap in enige proses. Veral
sielkundige voorbereiding vir iets waaroor jy so klein bietjie nip!
Dáárom wou ek vóór die tyd weet hoé 'n mens veronderstel is
om reg te kry om met daai paar skis ‘n bult uit te loop sonder
dat jy agteruit gly? Niémand kon vir my sê nie! Dis pourtant524
nie 'n dom vraag nie, of hoe?
Verstáán jy my probleem? Hoe kan ek dit regkry om die bult te
óp, as ek nie ‘n metode het om prakties toe te pas teen die
gravitasie se 'af' nie?! 

Wat ek gevrees het, het gebeur: die eerste bult wat ek moes uit,
het my heldhaftige voorwaartse stappoging getransformer in 'n
senutergende stadig-maar-seker reverse-mode. Om die effek te
neutraliseer, het fisika outomaties die 'loi de la pesanteur525'
toegepas en is ek 'n paar keer al arms-en-skistok-swaaiende
grondwaarts geslinger. 
Dit het my darem ook die geleentheid gegee om die mense wat
my verbysteek se voete-aksies van naby te bestudeer! 
Die geheim is toe al die tyd as volg: jou voet moet skuifel; eerder
as optel-loop. Die boog van die ski (wat net onder jou voet sit)

522 Ski-de-fond  / cross country skiing / skie- du -fong
523 C'est  promis  / dis 'n belofte / sê prô-mie
524 Pourtant  / immers / poer-tang
525 Loi de la pesanteur  / wet van gravitasie / lwa du la pu-zan-tur
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moet deurlopend in die sneeu ingedruk word sodat die rem-
riffels in die sneeu inforseer... en keer dat jy teruggly. You see? 
Sou dit nou so moeilik gewees het om dít vir my te verduidelik,
vra ek jou met trane in my oë?
Toe ek agterna die proses aan my man verduidelik (wat die hele
ski-de-fond storie gesnap het sonder énige wetenskaplik-
gebaseerde théorie526) het hy net gesmile en sy kop geskud.

So ook sal hy nie noodwendig gefassineer wees deur my
vinaigrette-proefneming-en-waarnemings nie, maar hy sal ook
nie verbaas wees daaroor dat ek 'n paar bladsye van my boek
aan so iets consacrer527 nie. 
Hy sal waarskynlik sê: “C'est528 normal, c'est Lila!”

Liewe leser, ek wil jóú ook nie moeg maak met allerlei
wetenskaplike explications529 nie, so kom ons bly by die basics: 

Asyn is ‘n waterbasis en olie, wel, is ‘n oliebasis. 
Water en olie, soos ek en my eks, meng nié – no matter what. 

Jy kan hulle skud, jy kan hulle verhit, jy kan hulle vries, jy kan hulle
klits. Hulle mélange530 nié. Punt.

Maar daar is bestanddele, soos eiergeel en mosterd, wat
wondere verrig. Wetenskaplik word daar na hulle verwys as
surface-active agents. 
Kom ons probeer in Afrikaans: oppervlak-aktiewe agente? 

526 Théorie  / leerstelling / té-ô-rie
527 Consacrer  / toewy / kon-sa-krê
528 C'est  / dit is / sê
529 Explications  / verduidelikings / eks-plie-ka-siong
530 Mélange  / meng / mê-laan-zj
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In Frans 'roep' hulle hom  tensioactif531 omdat hy die
oppervlakte-spanning (tension532) van die olie en asyn tot so ‘n
mate affekteer, dat dit vir hulle moontlik word om te meng.

My Gouda-kind het hierdie mosterd-tipe kapasiteit gehad. Hy
kon die oppervlakte-spanning in die huis nét genoeg modifier533
sodat die huile534 en die vinaigre meng. Ons kan egter nie nalaat
om te noem dat dié tipe mengsels baie onstabiel is nie. Met tyd
raak hulle weer ongedaan. Laat staan jy die storie en skud jy
hom nie van tyd tot tyd nie, dan kom jy op ‘n dag daar en sien
dat die 2 hoofbestanddele maar weer uitmekaar begin dryf het. 
Soos wat my Gouda kind groter geword het en begin het om
spesifieke activités535 saam met elke ouer te doen, het die
noodsaaklikheid om 'saam-te-sous' al hoe minder geword.
Elkeen het sy univers536 gehad en ons Gouda-kind het soos ‘n
wafferse komeet van die een ouer-planeet na die ander gereis.
En hy doen dit nog steeds, arme ding!

Ons was baie close, ek en my Goudatjie. Ons is nog steeds, maar
die gedeelde toesig ('n week per ouer) eis sy tol – ons sien
mekaar net die helfte van die tyd! 
Daar was wel ‘n tyd wat ek hom so goed geken het, dat dit vir
my gevoel het ek kan hom hóor dink! Boonop het hy ook hierdie
ontledings-manie en wou van kleins af hê mens moet vir hom
verduidelik hoé dinge funksioneer. Nie in kinder-taal nie. Just
the way it is. 

Een keer was hy goed gecontrarier. Hy het vir sy pa gevra het
om vir hom die meganisme van ‘n vliegtuig te verduidelik, en sy
pa het feetjies en kaboutertjies in sy onskuldige antwoord

531 Tensioactif  / surfactant / taan-sio-ak-tief
532 Tension  / spanning / tan-siong
533 Modifier  / verander / mô-die-fie-ê
534 Huile  / olie / oei-lu
535 Activités  / aktiwiteite / ak-tie-wie-tê
536 Univers  / heelal / uu-nie-wêr
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ingevleg. Vir 'n oomblik het hy sy pa so gestaan en observer537,
en toe sit hy m& op die spot : 
“Mamma, is dit régtig hoe dit werk?”
Dit was 'n uiters komplekse situasie om te gérer538 - tussen sy pa
se gebare dat ek saam die game moet speel, en my kind wat my
met 100% vertroue in sy oë dophou.... wat kon ek doen? Hy
was, ná 3̀  lewensjare, daarvan oortuig dat ek nóóit vir hom
sou jok nie. 
In daardie paar oomblikke van aarseling het ek met myself
redeneer dat daar al anyway soveel krakies in ons huweliks-vaas
was dat nóg een  seker nie die bébé539 uit die berceau540 sou
laat val nie! 
My seun se vertroue in my was egter ongeskonde en het die
wêreld vir my beteken. Dit was ál onveranderlike wat ek nog
oorgehad het in my deurmekaar bestaan – vir selfs nie eers net
'n speelse oomblik kon ek oorweeg om hom teleur te stel en met
dié onveranderlike te gamble nie!
Hoe diplomatique541 my antwoord ookal was, dit was agterna
claire comme le jour542 en so duidelik soos daglig dat daar
désormais543 nóg 'n chip in ons 'vaas' was...

Teen die tyd dat my  huweliks-vinaigrette  weer onvermydelike
begin stagneer het, was Gouda-kind groot genoeg om te
'verstaan'. Dt was hoeka uit sy eie dat hy eendag opgemerk het
dat dit dalk beter sou wees as pappa-vinaigre en mamma-olie
nié meer in dieselfde 'slaaisousbottel' bly nie... Dit was vir hom
net so onuithoudbaar as wat dit vir beide van ons was!

My kosbare jy, is geïnspireerd deur my Gouda kind.

537 Observer  / betrag / op-ser-wé
538 Gérer  / hanteer / zjê-rê
539 Bébé  / baba / bê-bê
540 Berceau  / wiegie / ber-sô
541 Diplomatique  / diplomaties / die-plô-ma-tiek
542 Claire comme le jour  / helder soos daglig / kler kom lu zjoer
543 Désormais  / van toe af of van nou af / dê-zor-mê
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Noudat ek nóg ‘n kind het, kan ek regtig sien dat my Gouda-kind
geseën is met ‘n besondere begrip-kapasiteit, want my Bloukaas-
dogtertjie is heeltemal te airy fairy om te kan worry oor
diepsinnighede. Bygesê, sy word groot in ‘n heeltemal ander
'bedeling', waarin sy nie nodig het om te probeer verstaan
waarom Papa et Maman544 altyd baklei nie. 
Die wonderlike waarheid van die 'huidige bedeling' is dat konflik
feitlik ‘n onbekende is vir ons – en dus vir haar. 
Wat ‘n voorreg! Glo my, 'n mens waardeer dit soveel meer as jy
eers in die teenoorgestelde cas de figure545 was!

Met my egskeiding was die begeerte om huis toe te kom (Suid-
Afrika toe) natuurlik oorweldigend sterk – maar ek kon nie.
Hoofsaaklik omdat ek die 'regte ding' wou doen. Daai ding van
'do unto others as you would have them do unto you'..., én ek
wou my seun die kans gee om naby aan beide ouers groot te
word. 
Ek wou bo alles hê dat hy eendag sy groot-seun hande op my
skouers kan sit en vir my met daardie selfde blik van algehele
vertroue kyk, soos toe hy skaars 3 bakstene hoog was (of trois
pommes546 soos die Franse sê).

Destyds, nét na die divorce547, het dit gevoel soos 'n éternité548
voordat die dag sou kom dat hy groot genoeg sou wees om te
kan begin dink aan vlerkies sprei. 

Daardie dae was winterdae. Kouer en gryser selfs as alle
winterdae vóór hulle. Die aande sonder my kind was langer en
leër as ál die aande in die 7 jaar van huwelikshel. 

544 Papa  et  Maman  / Pappa en Mamma / pa-pa ê ma-mang
545 Cas de figure  / scenario / ka du fie-guur
546 Trois pommes  / drie appels / trwa pom-mu
547 Divorce  / egskeiding / die-wors
548 Éternité  / ewigheid / ê-ter-nie-tê
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Wanneer die mat onder jou uitgeruk word – 
jou huweliksideale in duie stort, jou (aangetroude) vriende jou

verraai, jou finansie-fontein opdroog, jou lewens-omstandighede
jou bedruk, en jou aande sonder jou kasie-kind lank en
angswekkend is – doen jy basies een van twee dinge: 

OF jy ruk heeltemal die hoender, 
óf jy klem jou vuiste en fight  om jou sanity  te behou. 

Ons almal weet van die Rots, tot 'n mindere of 'n meerdere mate.
Meesal weef ons ons lewens so half losserig rondom hom. Maar
in hierdie maak-of-breek tipe omstandighede, is dit either 'n
landslide downhill, or jy klim carrément bó-op die rots en bou
jou huis dáár. 

Die Bybel sê ‘n belangrike ding: 
As jy ‘n pad saam met die Here wil stap wat vir julle albei
bevredigend is, is daar twee belangrike vereistes om in gedagte
te hou: jy moet glo Hy is for real, en jy moet glo Hy seën dié wat
Hom soek pour de vrai. Dit is nie altyd maklik om by daardie
punt van oorgawe te kom nie. 
Vir my was dit ook nie. 

Jy moet onthou dat Frankryk 'n sekulêre land is. Weet jy wat
beteken 'sekulêr'? Die online dictionary sê “Secularism is a
doctrine that rejects religion”. Dit omseil dit nie ligweg nie. Dit
verwérp enige vorm van geloof hééltemal.
In die publieke skole hier mag geen verwysing na geloof gemaak
word nie. Die oorgrote meederheid van die mense wat ek hier
ken is in een van 3 groepe: catholique non-pratiquant549,

549 Catholique  non-pratiquant  / persoon wat katoliek grootgeword het maar nie dit in die 
praktyk beoefen nie / ka-tô-liek nong-pra-tie-kang
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athé550 of het nog nooit regtig ernstig oor God gewonder nie. Die
paar hoendertand-christene wat jy kry, is min en dun gesaai.

Die pad wat 'n genuine gelowige persoon hier stap, is - menslik
gesproke - 'n baie alleen pad. Die feit dat ek nie vashou aan 'n
religion551  nie, maar aan 'n relationship, gee my meer as net iets
om aan vas te hou. Dit is 'n hele, énorme552, bonatuurlike
ondersteuningsraamwerk! 
As jy die stap vat om op die Rots te klim (te glo Hy ís) en jou
huis op Hom te bou (Hom te soek met jou hele hart), belowe ek
jou jy sal nié teleurgestel word nie!

Hierdie week het daar juis iets met ons gebeur wat ek as
voorbeeld kan gebruik. 
Die anecdote553 gaan eintlik oor my ánder kasie-kind, dus
onderbreek ek myself in my élan554. 

(Sien, ek skryf soos ek praat, wat is hoe my Ouma ook stories
vertel het: net soos iemand wat van klip tot klip oor 'n rivier spring!
Elke klip is 'n ander onderwerp, en soms vat die klippad jou meer 

rivierop of -af, as nader aan die oorkantste oewer, 
maar die hoofsaak is dat jy wél eventueel 

by die oorkantste oewer uitkom! )

My amper-5 meisiekind het onlangs begin hartkloppings en
borspyn kry.  Ek was redelik onbekommerd, maar het besluit om
haar tog maar docteur toe te vat. Dié het onmiddellik 'n EKG
gedoen en haar gesigsuitdrukking het boekdele gespreek.

550 Athée  / ateïs / a-tê
551 Religion  / godsdiens / rê-lie-zjong
552 Énorme  / reusagtige / ê-norm
553 Anecdote  / staaltjie / a-nek-dot
554 Élan  / aanloop / ê-lang
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"Ek tel 'n ongereelde hartritme op...", het sy huiwerig gesê.

Haar woorde het in die lug bly hang soos helium-ballonne met 'n
identiteitskrisis – onseker of hulle moet sak of styg.
My bene het begin jellie hier onder my en dit het gevoel of al my
bloed ophoop in my brein. 
Om nie onder die gewig van my kop grondwaarts te gaan nie,
het ek by die bed gehurk en haar uitgeluister. Sy het gevoel ons
moet so gou moontlik kardioloog toe gaan weens my eie
antécédents555. (My een hartklep het so 'n effense Barlow-
sindroom-neiging en daar is sprake van Marfan se sindroom in
die familie.) Hoewel sy nie die geval as 'dringend' bestempel het
nie, het sy tog sélf 'n afspraak gemaak vir 3 dae later. 

Dit was 3 baie lang dae met baie tension, baie questions en
baie appréhensions556. Een ding het uitgestaan soos 'n paal bo
water, though: ek sélf kon niks aan die situasie verander nie. 
Ons het dus alles gedoen wat die User's Manual sê, gesalf met
olie en die werke. 
Ons het onthou van Abraham - daai man wat God se vriend was:
Op 'n dag het sy Groot Vriend vir hom 'n vreeslike ding gevra: om
sy enigste seun te gaan offer. Can you imagine? 
Abraham was obviously lief vir sy seun, maar hy het ook de
toute évidence 'n blindelingse vertroue in sy Groot Vriend
gehad, want hy het nie gestry of baklei nie, net reageer in
gehoorsaamheid en vertroue. Asof hy reeds geweet het dat sy
Groot Vriend vir hom sou deurkom, even op nommer 99.   
Blindelings vertrou. Wat ookal die uitkoms. Dit was waarop ons
besluit het. 

In die loop van die aand voor die besoek het ek vir ons Groot
Vriend gesê dat ek nie weet hoe om my voor te berei nie, omdat
ek nie weet wat om te verwag nie, en in my hart het ek gehoor:
"Verwag iets goeds!"

555 Antécédents  / mediese geskiedenis / an-té-sê-dang
556 Appréhensions  / vrese / a-prê-an-siong
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Vir die 1ste keer in 'n paar aande het ons rustig geslaap.

Dit was met groot verligting dat ons die dokter se verdict
ontvang het:  EKG normaal en 'n hart-sonar wat wys dat ons
kleintjie se hart 100% en sindroomloos is. R.A.S!557
'n Paar minute later in die salle d'attente558 het ons stil dankie
gesê, maar my hart het uitgegaan na al die mense wat al in
daardie wagkamer moes sit met 'n slegte nuus-brander wat pas
oor hulle koppe gebreek het. Veral as hulle dit moes 'vat' sonder
'n Rots om aan vas te hou. 

Nou, om terug te kom by my Gouda-kind. Dit is hierdie jaar 8
jaar sedert die divorce begin het. Baie dinge het in dié tyd
gebeur: seer dinge, wonderlike dinge, avontuurlike dinge.... 
'n Oogwink is amper te kort om te beskryf hoé vinnig dit alles
verbygegaan het, soos ek poog om in My Dakstoepie saam te
vat. 
My dakstoepie...Sjoe, ek het lanklaas daar gesit – hande plat op
die sement en kaalvoete wat die muur onder vuilskop! 

*****

Ek verwonder my dikwels daaraan dat ons mense vir onsself
sulke groot huise wil bou. Hier in die campagne waar ons woon,
is die standaard-gesinshuis seker nie onder 80ma nie. Ek praat
nou van die modest huise. 
As jy in ag neem dat die gemiddelde Franse gesin uit 4
gesinslede bestaan, totaal dit 20ma per persoon. Onthou, ons
praat nou van die stricte minimum559.  
Die plaashuis wat ons so 'n tyd gelede, tydens die renovation
van ons eie huis, ge'housesit' het, was so om en by 230ma vir 6
mense - kort duskant 40ma per persoon and a hell of a lot to
clean! (Ons girls hier in Frankryk het nie huishulpe nie, ons doen
alles self.)

557 R.A.S! = Rien à signaler  / niks om te vermeld nie / er a es = rie-eeng a sien-ja-lê 
558 Salle d'attente  / wagkamer / sal da-tant
559 Stricte minimum  / mees minimale / striekt mi-nie-mum
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 My dakstoepie (die buite-toilet, langs my moeder se gastehuisie
op Jongensfontein, se sement-dak) is tout au plus560 3ma en tog
het ek altyd gevind dat daar ruim plek is vir baie dinge: tan,
kuier, koffie drink, swot, .... en oorgenoeg bouplek vir verskeie
lugkastele. En dié wat my ken sal wéét dat ek nie 'klein' droom
nie!

As jy 'n vergelyking maak tussen plakkerskamp-huise vs golf-
estate huise... dit is crazy! Ons vul ons lewens met soveel
skynbare incontournables561. Is al hierdie baie vierkante-meters
régtig nodig?
Wanneer 'n mens daaraan dink hoeveel jy saam met jou die
wêreld inbring (mmm... niks) en hoeveel jy saamvat oppad uit
(mmm.... niks), dan kyk ek om my en wonder waaroor al hierdie
gejaag na wind nou eintlik gaan?

Daardie 1ste dag van skielike spreekkamer-skrik met Bloukasie;
daardie spesifieke oomblik langs die spreekkamer se bed met die
EKG wat sy beep-geluide maak en die dokter wat my nie mooi in
die oë gekyk kry nie. Jy sou my enige iets kon vra en échange562
vir nié daar wees nie, nié oppad wees om iets te hoor wat ek nié
wil hoor nie. My 120ma-huis sou ek in 'n oogwink opgee as ek
net kon hoor: “Ag nee, man, alles is piekfyn. Not to worry!”

Ek en my man het 'n groot deel van ons huis met recycling en
upcycling gebou. (Come to think of it, met my seun wat 'n
kranige cycliste563 is, is hier nogal baie cycling aan die gang by
ons!) 
Omdat ons die krediet klein wou hou, moes ons “Non merci” sê
vir cool krane, gesofistikeerde kombuistoerusting en nuwe
meubels. Ons moes selfs, vir eers, alle binnemure prysgee en

560 Tout au plus / op die meeste / toet ô pluus
561 Incontournables  / onontbeerlike dinge / ing-kon-toer-naa-blu
562 En échange  / in ruil vir / aan ê-shan-zj
563 Cycliste  / fietsryer / sie-kliest
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almal aanpas by die redelik onprivate lewensstyl wat 'n giant
loft impliseer. 
(Uh-hum, die badkamer het binnemure – darem!)

Mense dink óf ons is dapper, óf ons is oorspronklik, 
óf ons het 'n klap van 'n windlaaier weg. 

Die meeste is nice genoeg om nie hul opinie hardop te lug nie,
maar ons kan dikwels daardie betekenisvolle regard564 in hulle
oë sien. Of eerder, daardie lugleegte van totale onbegrip wat 'n
dom-blond-tipe expression565 in die oë meëbring. 

“Dit is 'n keuse”, sê my man graag. Om thrills&chills&frills op te
offer in ruil vir meer tyd saam met dié wat saak maak en minder
te stres oor die aantal syfers op jou bankstaat, is 'n lewenswyse
wat mens kiés. 
Almal sien dinge nie soos ons dit sien nie. En dit beteken nie ons
is reg en hulle is verkeerd nie. Opinies verskil mos maar.
Lewensuitkyke is anders van persoon tot persoon.

Ons hele serrer-la-ceinture566 opofferings-ervaring het ons laat
besef dat ons bereid is om met nóg minder mètres carrés567
klaar te kom, as dit sou moét, indien dit sou beteken dat ons
ons huidige lewenskwaliteit kan behou. 
As it is, is ons 'n baie hegte gesin en koek almal altyd saam in
dieselfde vertrek. Of... in dieselfde déel van die vertrek
aangesien ons 'n mono-vertrek huis het! Die reuse speel-area
wat ek ingerig het op die mezzanine568 is lykmy daar vir spek en
bone - ons kinders dra gedurig hul speelgoed af ondertoe om by
ons te wees! Ons het selfs 'n permanente, huge krismisbed op

564 Regard  / kyk / ru-gaar
565 Expression  / uitdrukking / eks-pré-siong
566 Serrer-la-ceinture  / trek die belt styf. Uitdrukking wat beteken om met die minste 

moontlik klaar te kom t.w.v. finansies / sê-rê la seng-tuur
567 Mètres  carrés  / vierkante meters / mêt-ru ka-rê
568 Mezzanine  / binneshuise balkon-vertrek / mêt-za-nien
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die mezzanine ingerig, want dit gebeur soms dat almal sommer
saam slaap. Just for the fun of it.
Daar was al 'n keer of wat dat ons almal gelyk tande geborsel
het in ons 6ma badkamer en selfs die hond daar tussen ons
bene kom stertswaai het. Ek belowe jou, as die goudvis kon, het
hy óók gekom, bocal569 en al!

Baie van die mense hier, wat hulle kinders volgens fyn
bestudeerde sielkundige reëls grootmaak, se oë rek as hulle hoor
dat ek my Bloukasie vir vier jaar lank geborsvoed het, of dat sy
tot nét voor haar 4de verjaarsdag nog saam met pappa en
mamma in die kamer geslaap het! 
Saans lê ek by haar tot sy droomland toe vertrek, net soos ek
met my garçon570 gemaak het. En my kinders kan maar 'oorloop'
in die nag – ek maak plek, of ek gaan lê by hulle in die bed. 
Dis een groot onortodokse ongeoorloofde (dis)organisasie! 

Bloukasie, en comparaison avec571 die standaard Franse kind,
word heeltemal 'verkeerd' grootgemaak. Tog ken ek min kinders
wat so liefdevol soos sy is, wat so vol omgee en deernis is en
wat so créatif572 en imaginatif573 is soos sy. 
My Bloukasie is nou 'amper vyf'.  As jy nognie 'n real, live
borreltjie vreugde gesien het nie, dan stel ek voor dat jy soos 'n
vlieg op een van ons klip-mure kom sit en haar dophou. 
Sy speel hiér, en giggel dáar en chatterbox AAN-ME-KAAR. Met
my, met haar invisible friends, met Maya-die-hond en selfs met
Blou-die-goudvis.

My Bloukasie is genuine net sweetness en light, maar sy is 'n
skugter seep-borreltjie wat vinnig 'pop' as 'n étranger574  haar

569 Bocal  / visbak / bô-kal
570 Garçon  / seun / gh-ar-song
571 En comparaison avec  / in vergelyking met / aang  kom-pa-rê-zong  a-wek
572 Créatif  / kreatief / kré-a-tief
573 Imaginatif  / verbeeldingryk / ie-ma-zjie-na-tief
574 Étranger  / vreemdeling of buitelander / ê-tran-zjê
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wonderwêreld betreë. Dan is sy 'woerts' agter ma se
broekspante in (of onder die tafel, watter een ookal die naaste
is!). Dié dat ek sê jy moet soos 'n vlieg op die muur kom sit om
haar te kan apprécier575!

In my opvoedingstaak verbrou ek sekerlik en sonder twyfel
daagliks, maar in ons huis is daar  joy, respek en beaucoup
d'amour576! Dis mos die essentiel577!

Ek het die laaste paar jaar baie min gedigte geskryf. Hoofsaaklik
omdat ek baie besig was. My laaste gedigte is geskryf toe my
jongste nog 'n baby was en, hoewel sy my inspireer het, het die
gedigte nie per se oor háár gegaan nie. 
Kort na Bloukasie se opwagting het ons die ou klipskuur gekoop
en begin rénover578, het ek by TOUCHINGAFRICA.ORG ingeskakel,
het ek begin verf-en-verkoop en het ek begin skryf aan my
verskeie boek-projekte. Kortom, nee, ek het nie vandag 'n gedig
wat gaan oor my Bloukasie nie. 

Wat ek egter hoop is dat daar 'n dag sal kom wat ek op
Jongensfontein se strand sal kan sit met 'n gehawende skryfblok
op my forty-plus bene en 'n string gedigte daarin wat praat oor
dié wat ek liefhet. As jy dan daardeur sou blaai, sou jy sonder
enige twyfel 'n gediggie kry wat so met die eerste oogopslag oor
bloukaas gaan. En dan sal jy nader kyk en lees van iets dieper,
van die amper-seer liefde wat ek het vir hierdie vreugdevolle
vlinderkind van my. 

Tot daardie dag toe, néanmoins, sal ek moet volstaan met wat
ek het en 'n slag opstaan en bene rek, want die volgende
hoofstuk, my vriende, is die cherry op die koek. 

575 Apprécier  / waardeer / a-pré-sie-ê
576 Beaucoup d'amour  / baie liefde / boekoe da-moer
577 Essentiel  / die kern of noodsaaklik / ê-saan-sie-el
578 Rénover  / restoureer of vernuwe / rê-nô-wé
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Van diep en soms donker dinge, beweeg ons nou geleidelik oor
na  die delight van die dessert!
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DessertDessert
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My pa het gesê 'n huwelik is hemel of dit is hel.  
My pa was reg.

As jy in 'n slegte huwelik is, is dit so goed jy dra die
hoenderspoor. 
Mutual onbegrip, twis en verwyt bou hoë tronkmure. Die sout
op die wond is waarskynlik die klein venstertjies wat jou toelaat
om uit te kyk op gelukkige huwelike, en jou nog méér enfermé579
laat voel binne jou eie wanhopige, en kontrasterende situasie.

Daar is dié wat die huweliks-belofte-tralies so bietjie buig om die
groener grasvelde van nader te besigtig, maar onthou fugatifs
word maar net wéér gevang, en wéér in die tronk gestop.
Die enigste sortie580 is die wetlike aanvaarbare een – by die deur
uit wanneer die wag die slot ontsluit en vir jou sê:
"You are free to go!"

Ek is 'n voorstaander van "kom ons probeer nog 'n keer" omdat
ek glo té veel huwelike beland in die skeihof bloot omdat ons te
vinnig tou opgooi, weens misleiding of vérleiding. Dit is hoekom
ek nie na die eerste 6 maande van my 1ste huwelik die
ooglopende incompatibilité581 in die gesig wou staar nie. Kom
ons probeer weer, nóg 'n keer, encore et toujours582... 

D'un côté583 kan jy seker sê dat ek minder bruised daarna sou
uitgesien het (fisies én sielkundig) as ek vroeër my tassies gepak
het, maar, on the other hand, vandag kan ek my kind reguit in
die oë kyk en sê:
"Ek het genuine alles probeer wat ek kon om dit te laat werk."

579 Enfermé  / opgesluit / aang-fêr-mê
580 Sortie  / uitgang / sor-tie
581 Incompatibilité  / goed wat nie saam gaan nie / ing-kom-pa-tie-bie-lie-tê
582 Encore et toujours  / weer en altyd / aang-kor ê toe-zjoer
583 D'un côté  / aan die een kant / dung kô-tê
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Vir my was dit noodsaaklik om daardie tipe sekerheid te hê
voordat ek kon wegstap, en dit is ook wat vir my die nodige
closure gebring het om par la suite584 'n nuwe pad saam met 'n
nuwe persoon te kan aanpak. Om 'n poeding met pizzazz te kan
geniet na 'n geflopte feesmaal!

'n Dessert is altyd lekker, maar dit is die heel beste as jy nie té
veel geëet het voor die tyd nie. Die maal as geheel moet goed
gebalanseerd wees: nie  oormatig nie, net die regte porsies om
aan die einde 'n kléin gaatjie te los vir die nagereg.

Dis altyd vir my amuserend hoe die Franse, veral die purs
patriotes585, die Amerikaanse kultuur afmaak. Met klem op die
Amerikaanse kóskultuur. Tog is McDonalds seker die mees
bekende, én mees gewilde, kitskos-kuierplek in die hexagone586. 

Bo en behalwe kitskos het die Franse 'n ander gemeenskaplike
raakpunt met die Amerikaners: hulle manier om borde te oorlaai.
Miskien nou nie heeltemal in die oortreffende trap soos in die
States nie, maar wel tot só 'n mate dat jou kake sal oophang as
jy nie aan só eet gewoond is nie. 
(Ek verwys nou exclusivement587 na my plattelandse ervaring in
die GERS. In ander dele van la France is dit dalk anders?)

En dan kry jy natuurlik dié wat 'n swaarder hand het as ander.
Daar was éen so Fransman wat ek geken het, wat intussen
geskuif het bokveld toe, maar wat définitivement588 vir my een
van die beste kultuur-karikature van die Franse nasie was. Sy
naam was Maurice en hy had 'n goeie hart en goeie intensies –
en 'n goeie eetlus. Verál as dit by roomys kom!

584 Par la suite  / gevolglik / par la swiet
585 Purs  patriotes  / suiwer patriote / puur pa-trie-ot
586 Hexagone  / Frankryk, omdat dit 'n heksagoon-vorm het / ék-sa-gon
587 Exclusivement  / uitsluitlik / êks-kluu-zie-wu-mang
588 Définitivement  / verseker of definitief / dê-fie-nie-tie-wu-mang
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In 1996 het ek die Desember-maand oorgevlieg Frankryk toe na
my broer-en-gesin om my wordende Frans op die proef te stel
(dit was aan die einde van my 2de jaar op Maties). My Ouboet
het die party gejoin en dit was 'n allemintige geselligheid! 

Maurice het ons 'n paar keer genooi vir ete en ek onthou 'n dag
wat ons 4-stuks om die tafel was en hy 'n roomyskoek uitgehaal
het vir nagereg. Dit was so 'n ronde roomyswonder van seker
20cm in deursneë en 'n handbreedte hoog. Maurice het 'n groot
mes te voorskyn gebring en die koek summier in kwarte gesny: 'n
kwart-porsie per persoon! 

G'n wonder ek het oorgewig teruggekom SA toe na daardie
kuiertjie nie – al wat 'n Fransman is het ons bederf met nét die
beste, met die crème de la crème589 van die kos-culture590.
Ja die Franse 'campagnard' kan uithang as dit kom by kosmaak,
maar in hul quotidien591 is hulle eintlik nogal voorbeeldig. Die
ete begin dikwels met 'n soupe592 of 'n salade593 en die hoofmaal
het altyd 'n gesonde porsie groente daarby. 

(Dis nogals funny: hulle eet al die kosse à part594: eers
byvoorbeeld die groente, dan die vleis, dan die rys, maar nie
sommer alles saam gelyk op dieselfde bord nie.) 

Kaas is 'n getroue feature, maar die nagereg is dikwels afwesig
of in die vorm van yaourt of fruits595.
Dit is inderwaarheid nodig, én wys, om in jou daaglikse bestaan
voorbeeldig te wees as jy dit van tyd tot tyd heeltemal kulinêr
wil 'verloor'.

589 Crème  de la crème  / beste van die beste / krem du la krem
590 Culture  / kultuur / kuul-tuur 
591 Quotidien  / daagliks of daaglikse bestaan / kô-tie-deeng
592 Soupe  / sop / soep
593 Salade  / slaai / sa-lad
594 À part  / apart / a par
595 Fruits  / vrugte / froei
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Ten tyde van my eerste major multi-gang repas de fête, het my
oë amper uitgepeul toe die nagereg kom. Ek konnie glo dat hulle
met soveel insistance596 die bordjie opstapel nie! Dit was 'n
hoogs-aanskoulike dessert: profiteroles au chocolat597 en
ryprooi aarbeie. 
En daarmee saam? CHAMPAGNE! Asof ons nie teen dié tyd al
heeltemal genoeg gedrink het nie...

Kyk, ek is nou nie 'n vreeslike CHAMPAGNE fan nie. Is dit omdat
my smaakknoppies vir baie jare gekondisioneer is om die woord
'champagne598' met die soet passe-partout JP Le Roux te
assosieer? As dit joú geval is en jy maak vir die eerste keer
kennis met 'n CHAMPAGNE brut599, soos byvoorbeeld die VEUVE
CLICQUOT PONSARDIN, kan die onverwagse bitterheid nogal
redelik brut-aal wees.

Om nou skreiend eerlik te wees, ek spandeer nie my geld op
duur CHAMPAGNE, wat anyway nie vir my baie lekker is, nie.
Maar, ek moét erken, 'n goéie CHAMPAGNE is 'n wonderlike
teenvoeter vir 'n baie soet nagereg. Die borreltjies het 'n tipe
soda-water effek en die bitter-soet-borreltjie-ontploffing-
mengsel wat in jou mond gebeur is fort agréable600.
Daar was 1 of 2 geleenthede in my lewe waartydens ek 'n
besondere CHAMPAGNE kon déguster601 en, ek kannie stry nie,
regte-egte goeie CHAMPAGNE saam met die regte byvoe(g/d)sels
is 'n belewenis. 
(Die smaak-ervaring is net so oorweldigend soos die prys op die
etiket. Daarom dat dit seker maar by 1 of 2 verwysings in m&
lewe sal bly!)

596 Insistance  / aandrang / in-sies-tans
597 Profiteroles  au chocolat  / sjokolade profiterole / prô-fie-tu-rol ô sho-ko-la
598 Champagne  / 'n streek in Frankryk / sham-pan-ju
599 Brut  / droog / bruut
600 Fort agréable  / baie aangenaam / for a-gh-rê-a-blu
601 Déguster  / proe / dê-gh-uus-tê
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As die bitter-soet CHAMPAGNE-dessert  kombinasie so
suksesvol is, verklaar dit miskien die succès étourdissant602 van
my lewens-dessert. En effet, die bitter van die egskeiding en alle

verwante emosies, het dalk juis die smaak en die soet en die
saligheid van my nuutgevonde nagereg beklemtoon!

*****

Ons almal ken die spreekwoordelike kersie op die koek - la
cérise sur le gâteau603. Jy weet? Soos in: daar kón nét poeding
gewees het vir nagereg, maar toe is daar gâteau óok. Daar kon
nét gâteau gewees het, maar toe is dit boonop jou gâteau
préféré604. Dit kon nét jou gunsteling koek gewees het, maar toe
is daar nog boonop vars, swartwoud kersies bo-op die koek!
Mmmmmmm....! 
DÍT is die samevatting van die laaste 8 jaar van my lewe.

Die dag wat ek uiteindelik al my moed bymekaar geskraap het
om nie net te práat van skei en te dréig met skei nie, maar om op
te staan en te sê: "Ek het my mind opgemaak: ça suffit, c'est
fini605!" Daardie dag het ek geweet my poeding is oppad: 
'n Nuwe lewe sonder daaglikse twis, sonder permanent
rooigehuilde oë en sonder, veral, daardie onderstromende stres
wat jy soos 'n ekstra orgaan hier in jou binneste met jou
saamdra – dít was die poeding waarna ek gesmag het!
 
My poeding het nie sonder moeite sy opwagting gemaak nie. As
a matter of fact, ek moes hom verdién. Daar was die lang,
moeisame skeiproses om deur te sloer, asook 'n paar ernstige

602 Succès  étourdissant  / soveel sukses dat dit jou duiselig maak / suuk-sê  ê-toer-die-
sang

603 La cérise sur le gâteau  / die kersie op die koek / la sê-riez suur lu gh-a-tô
604 Gâteau  préféré  / gunsteling koek / gh-a-tô pré-fé-rê
605 Ça suffit, c'est fini  / dit is genoeg, dit is klaar / sa suu-fie, sê fie-nie
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wetlike frayeurs606 wat die hele proses nog meer senutergend
gemaak het. 
As dit nie was vir die Kok se dierbare inisiatief om my poeding
vir my 'n bietjie vroeër as verwag te gee nie, weet ek nie of ek die
egskeiding sou oorleef het nie – sans blague607!
Die liewe Kok het my boonop verras met 'n pudding-platter in
die vorm van 'n reeks klein, gesampelde nagereggies – die een
lekkerder as die ander.

Sien, aan die begin was ek nie seker dat ek enigsins dessert wil
hê nie. Daai verbrand(s)e magret was nog swaar op my maag,
en na al die wyn het ek gevoel asof my eie glasie geklink is. Ek
het as't ware vir die menu sit en kyk en vir die Kok gesê:
"Ek het nagereg nodig om my bloedsuiker op te kry, maar ek is
nie regtig lús daarvoor nie."

Ek het geweet ek sal in Frankryk moet bly ter wille van my kind.
Dit is net dat... ek nie kans gesien het neither vir alleen loop in
Frankryk, nor vir date-en-daai nie. Om weer iemand van voor af
te moet leer ken en te probeer agterkom of daar 'n compatibilé-
probabilité608 is... dit het my profondément609 by voorbaat
moég laat voel.

Op daardie stadium het ek gedink die egskeiding sou goed
verloop. Ons was immers tous les deux610 vodde van teen
windmeulens veg. Of so het ek redeneer. 
Die nuus sou dus sekerlik verwelkom word, verál siende ek sou
aanbied om in Frankryk te bly ter wille van my Gouda-kind.  Dan
nie?

606 Frayeurs  / iets of 'n gebeurtenis wat jou laat skrik / vry-ur
607 Sans  blague  / no kidding / sang bla-gh
608 Compatibilé-probabilité  / die moontlikheid dat 2 of meer dinge of mense saamgaan / 

kom-pa-tie-bie-lie-tê prô-ba-bie-lie-tê 
609 Profondément  / baie diep / prô-fon-dé-mang
610 Tous  les  deux  / albei / toe lê du
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My Groot Vriend het geweet wat oppad was en Hy het geweet
dat alleenloop in Frankryk nie sou deug nie. 
1) Premièrement611 omdat ek géén ondersteuningsraamwerk sou
hê nie. (Al my vriende was inisieel my eks se vriende, en net 'n
handjievol het gewaag om die étranger te ondersteun.)
2) Deuxièmement612, Frankryk is vol wolwe. Honger, warm
wolwe...

Die gevaar wat mens loop in oomblike van angs en paniek,
wanneer jy sielkundig moeg is en nie hééltemal vas op jou voete
nie, is om oordeelsfoute te maak. 
Twee warm wolwe het my pad gekruis in daardie tyd. Die een 'n
ryk sakeman en die ander 'n jong sport-instrukteur. Selfs al het
ek nie in hulle belang gestel nie, was beide baie adamant in hul
approches613. Was dit nie vir my (L)lewensredder(s) nie, weet ek
nie seker of ek nie dalk in een van dié wolwe se kloue sou
beland het nie! 
Die volgende gedig se naam is dan ook:  Die lewensredder.

God is a life saver en 'n Life Saviour. 
Toutefois  is Sy voete en hande op aarde menslik van aard. 

Hy het my sien struggle in vlak water en van daar bo gesien hoe
die stroom my dieper trek. Hy het geweet ek gaan dit nie maak

met my geperforeerde swem-vlerkies nie en daarom het hy vir my
'n (menslike) maître-nageur614 gestuur!

'n Maand of wat voor die begin van my egskeiding het 'n
Nederlandse dame by my werk vir my gratis aquagym-kaartjies
aangebied wat sy nie sou gebruik nie. 
Die eerste paar watergim-sessies is gelei deur die jong
sportinstrukteur waarvan ek melding gemaak het vroeër. 

611 Premièrement  / eerstens / pru-mie-e (soos in hek)-ru-mang
612 Deuxièmement  / tweedens / du-zie-é-mu-mang
613 Approches  / benadering / a-prosh
614 Maître-nageur  / lewensredder / met-ru na-gur
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Behalwe vir myself, was daar net 'n spul anties – ek het
uitgestaan soos 'n paal bo water (en dan is die Franse vrouens
nog kort ook!). Hy was op my case voor ek kon sê "ek's-ok-ek-
kan-swem" en ek het gewonder hoé om die situasie te hanteer? 

Met my aankoms by die swembad een daaropvolgende aand,
ontdek ek 'n onbekende lewensredder (ek was nogal verlig om
nie die ander een te sien nie!). Dié inconnu615 was besig om die
swembad skoon te maak en het net oor sy skouer vir my gesê
om solank in die sauna te gaan sit. Sy stem en CATALAN-aksent
het my hart laat bokspring! 
Onmiddellik het ek myself berispe vir hierdie vleeslike
ongedissiplineerdheid! 

Boonop moes ek myself 'n páár keer daardie aand berispe, want
dit was die aantreklikste man wat ek in my lewe nog ontmoet
het! 
It crossed my mind dat hy sekerlik gelukkig getroud moes wees,
want   súlke mans, met so 'n ready smile sonder enige cheap
vals-vleiende oorvriendelikheid, is raar edelgesteentes in hierdie
land van onheile.

Sonder om nou in al die juicy detail van 'n potensieel
toekomstig-gepubliseerde liefdesverhaal in te gaan, kan ons
opsommenderwys sê dat  die 'badmeester' (soos die Hollanders
sê) beskikbaar was, en dat ons onder 'n fabulous volmaan,
hopeloos verlief geraak het....

Dit was soos 'n bouchée gourmande616 op 'n quaint
kleinbordjie: 'n millefeuille617 propvol verrassing en lekkerte.

615 Inconnu  / onbekende / ing-ko-nuu
616 Bouchée gourmande  / lekkerbek happie / boe-shê goer-mand
617 Millefeuille  / sien verduideliking in teks / mie-lu-fui
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'n Millefeuille bestaan uit 3 lae pâte feuilleté618 (blaardeeg) met
2 lae pastry cream tussen-in, die geheel afgerond met 'n gladde
lagie versiersuiker en chocolate-squirts bo-op. 

Nou, die pâte feuilleté is 'n deeg wat male sonder tal uitgerol en
opgevou word sodat 'n lagie van dié deeg letterlik uit honderde
mini-lagies bestaan. Die naam 'millefeuille' beteken 'duisende
lagies' en volgens WIKIPEDIA bestaan 'n millefeuille in totaal, as
jy nou al die mini-layers van die deeg in ag neem,  uit ongeveer
729 gepaarde lae! 
Dit klink onmoontlik as jy vir die ou kleine gedoentetjie, wat
sommer in 'n japtrap in jou mond verdwyn, sit en kyk.

My lewensredder-man is só: there is more to him than meets
the eye! Selfs 8 jaar sedert ons ontmoeting, ná 6 jaar as mari-
et-femme619, ontdek ek steeds gereeld nuwe 'lagies' in die
verborge voue van sy persoonlikheid. En daar is niks waarvan ek
nié hou nie!
Ek het nie verwag om iemand so gou te ontmoet nie - dit was
binne die eerste week van my egskeiding dat ek dié mooi man
die eerste keer gewaar het! Ek het nie verwag om so vinnig agter
te kom dat die persoon oorkant die tafel my absolute wederhelf
is nie. So gou as die eerste date was dit duidelik dat ons uit
dieselfde papier gesny is.

Ons couple620 kan vergelyk word met een van my gunsteling
nageregte: vanilla roomys met warm sjokolade sous en amandel-

krummels. 

Vanilla roomys het die particularité621 dat dit besonder
eenvoudig is, dog besonder lekker. 'n Nagereg hoef nie

618 Pâte feuilleté  / blaardeeg / pat fui-ju-tê
619 Mari-et-femme  / man en vrou / ma-rie ê fam
620 Couple  / paartjie / koe-plu
621 Particularité  / eienaardigheid / par-tie-kuu-la-rie-tê
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gesofistikeerd te wees om jou smaakknoppies op 'n trip te sit nie
– dit moet dit net doén. Sure, 'n mooi dessert wat élaboré622 is,
is spesiaal, maar dit laat my dikwels dink aan  hollywood
couples: 2 fisies pragtige mense saam (met soms stink
persoonlikhede agter die silwerskerm smiles) en té dikwels flop
die hele liefdes-storie nadat hy skaars nog die lig gesien het.
'n Fancy nagereg is dus een ding, maar hy moet ook
smaaksgewys suksesvol wees. Terwyl 'n mens altyd seker is jy
kan staatmaak op die tried&true satsifaction-guarantee van
glace à la vanille623 en sy sauce aux chocolat chaude624.

Nog 'n rede hoekom ek ons paartjie met dié nagereg kan
vergelyk, is omdat ons 100% compatible is, maar elkeen van ons
is sy eie mens. Wanneer ek té vinnig 'warm' word oor iets en
passionately op hol kan gaan met 'n ding, bly hy koelkop en
pluis dinge eers mooi uit. En dan is daar die beauty of contrast:
soos die donker sjokoladesous af-ets teen die sprankelwit
roomys, so komplementeer ons verskille mekaar: 

Hy hou van alles wat aards, symétrique625 en sonder 'geraas' is,
terwyl ek rond en bont en kitch en colourful is. 

Yet you wouldn't believe hoe goed ons 2 wêrelde saamgaan!

Een van die dinge waarvoor ek my man die meeste bewonder, is
hoe hy my, op sy kalm manier, dra en ondersteun het in my
darkest hour. 
Lank agterna het ek eers uitgevind hoe swaar dit vir hom self
was om my te sien souffrir - gedompel in die tipe skeisaak wat
ek nie verwag het nie.
Kompleet asof jy jouself voorberei op 'n enkelspel
tenniswedstryd, en toe gewaar jy, daar op die baan oorkant jou,
622 Élaboré  / gesofistikeerd / ê-la-bô-rê
623 Glace à la vanille  / vanielje roomys / gh-las a la wa-nie-ju
624 Sauce aux chocolat chaude  / warm sjokoladesous / sos ô shô-kô-la shô
625 Symétrique  / simmetries / sie-mê-triek

165



'n glurende rugbyspan wat almal gelyk balle op jou afslaan!
Alleen teen 'n massa Franse wat soos een man teen jou
saamtrek.
Hoekom dan?

Aïe aïe aïe626... ek het gewonder of ek in dié détail627 sal moet
ingaan.... Pas dit enigsins by die dessert? 
Miskien tog op 'n manier - soos die bitter CHAMPAGNE wat die
soet nagereg accentuer628 en komplementeer!

Voordat ek verder hierop ingaan, wil ek darem net noem dat my
pa altyd gesê het (wanneer ons as kinders rusie gehad het): 
"Daar is jou kant, daar is my kant en daar is die regte kant." 
Hierdie boek verteenwoordig m& kant van die saak. Wat my ex
se kant is kan ek net oor spekuleer. En wat die Regte kant
presies is, is ook nie noodwendig vir enige van ons twee so
duidelik soos daglig nie.

In so baie van dit wat my ex aan my gedoen het, was hy maar
eintlik net 'n pion in 'n donker hand. 'n Gewillige pion, tout de
même, want ons is almal verantwoordelik vir ons actions629. Tog
dink ek nie dat hy ooit exactement besef het watse skade hy
presies berokken het nie. Hy was, en is nog steeds miskien,
verblind deur sy eie tronkmure. 

Sy persoonlike situasie het hom so beangs laat voel dat hy
histeries klappe begin uitdeel het. Hy was so oortuig daarvan
dat ek ons kind gaan landuit vat – hoewel dit nooit my intensie
was nie – en dat ek gaan probeer om ons kind van hom te
vervreem, dat sy vrese vir hom 'n werklikheidsvorm aangeneem
het. 

626 Aïe  / eina / ai of ai-ju
627 Détail  / besonderhede / dê-tai
628 Accentuer  / beklemtoon / ak-sang-tuu-ê
629 Actions  / aksies / ak-siong
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Met sy autentieke verkoopsmanvernuf het hy ons vriende, en sy
familie, convince van sy eie invented réalité en niemand het
eers die moeite gedoen om agter die kap van die byl te probeer
kom nie – hulle het simplement soos een man saamgespan en
gedoén sonder om te dink. 
Is dit nie juis dié charactéristique630 wat die Fransman so gesog
maak in ons oë nie? Daardie passie wat maak dat hulle éers
doen en dán dink. Dit maak van hulle ardent lovers... en gedugte
vyande!

Jy moet ook verstaan dat die Franse besonder patrioties is.
Patriotisme631 is nié fraternité nie. Dit is baie meer geografies
van aard, en redelik terre-à-terre632. Dit gaan nie soveel oor die
mens nie, as oor die prinsiep. Byvoorbeeld: Al bly jy 20 jaar of
meer reeds in dieselfde village633, word jy nie as 'n egte
dorpenaar beskou indien jou agtergrootouers nie ten minste al
voor jou daar woonagtig was nie. Jy bly 'n étranger – selfs al is
jy 'n volbloed Fransman. Kan jy jou voorstel, dus, hoe ek, as
algehele buitelander, beskou word? Franse nasionaliteit of-te-
not! 

Die teenoorgestelde is egter ook waar: as jou gesin al generasies
lank 'n sekere village squat, dan kan jy maar wegtrek en jare
wegbly, maar die dag wat jy terugkom word jy soos die verlore
seun verwelkom. Once a volbloed Frenchie, always a Frenchie.

Cependant, hierdie mode de fonctionnement634 het ek nie
dadelik gesnap nie. Daarom het ek gedog dat, as ek húlle
aanneem as my eie mense, hulle my ook sal embrace. Ek kon nie
hierdie algehele, onbevraagtekende verwerping kleinkry nie. 

630 Charactéristique  / karaktertrekke / ka-rak-têr-ie-stiek
631 Patriotisme  / patriotisme / pa-trie-ô-ties-mu
632 Terre-à-terre  / aards of eenvoudig / têr-a-têr
633 Village  / dorpie / wie-la-zj
634 Mode de fonctionnement  / funksionering / mod du fonk-sio-nu-mang
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Ek het gevoel soos enige iemand anders sou gevoel het: verraai,
tenagekom, hartseer, verbitterd, verslae, kwaad.... 

Op daardie spesifieke oomblik was vergifnis buite die kwessie.
Of course yes het ek geweet ek behóort te vergewe, selfs dat ek
moét vergewe, maar ek wóu nie en ek kón nie. 
Voordat ek Frankryk toe gekom het was vergifnis nie vir my 'n
issue nie. Niks tellement635 ernstigs het ooit in my lewe gebeur
dat ek gevoel het ek sal die een of die ander nooit, ooit kan
vergewe nie. Om dié rede het ek nooit regtig leer verstaan
waaroor vergifnis regtig gaan nie. 
Dit het my altyd voorgekom asof die ou wat vergewe word, al die
avantages636 het, en die ou wat die vergifnis moet gee, al die
inconvenients637. Gevolglik het die hele proses vir my redelik
unfair daarna uitgesien. 

"Vegewe en vergeet. Dis onmoontlik!", het ek gedink. However,
soos 'n goeie vriend altyd gesê het: "It depends on the way you
look at it.":

Voordat Jesus mense gesond gemaak het, het Hy hulle sondes
vergewe. Daardie vergifnis kon Hy aanbied omdat Hy geweet het
dat Hy die prys wat dit kos, sélf sou betaal.
Wanneer ek of jy iemand vergewe, is dit gladnie dieselfde
prentjie nie. Die vergifnis wat ék aanbied, hoef ek nie uit myself
te put nie, dit is daardie selfde prepaid-by-Jesus-vergifnis. Ek
kry dit by Hom, and I pass it on.  Die vergifnis wat ék gee, is die
einste vergifnis wat Jesus voor betaal het, dus gee ek net wat ek
ontvang het. Ek betaal nie 'n prys daarvoor nie. Dis gratis, vry en
verniet.

635 Tellement  / so of soveel so / tel-u-mang
636 Avantages  / voordele / a-wan-taazj
637 Inconvenients  / nadele of ongeriewe / ing-kon-wé-nie-ang 
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Omdat ons nie dié begrip verstaan nie, sukkel ons om te
vergewe, parce que638 ons dink dat ons vergifnis moet
éprouver639 soos 'n emosie. 

Nee, jy hoef nie te voél dat jy wíl vergewe nie, 
jy moet net gewíllig wees. 

Die moeilikheid kom as ek nié die vergifnis wil aanpass nie. Dan
is dit soos 'n bloedklont wat die bloedsomloop verhinder – dit
mors die hele meganisme op. Ek wat nie wil pardonner640 nie,
kan dan ook nie vergifnis ontvang nie en, soos clogged veins,
hoop die bitterheid en verwyt al dikker op en maak die vergifnis-
vloei ál hoe moeiliker.
Et pourtant641: Dit is God wat vergewe én vergeet. Uit myself
kan ek vergewe, maar ek kannie vergeet nie, du fait642 dat ek
maar net 'n mens is. 
Dit is eintlik nog beter as dit: ek kannie self vergewe nie want as
mens is dit next to impossible om so iets reg te kry. Tog kan ek
toelaat dat (gewillig wees om) Jesus se vergifnis deur my (te
laat) vloei. Hy doen die res. 
Dis 'n kwessie van 'letting go'. Actually, hoe meer jy probeer
interfere met die storie, hoe groter gesukkel gee dit af. 
So, just go with the flow!

My man, vanuit die aard van sy werk, moes al soms mense
probeer red wat in diep water in die moeilikheid geraak het. Jy
sou mos nou dink dat die drenkeling in dankbaarheid sal oorgee
en toelaat dat hy gered word. Moenie glo nie! In sekere gevalle
raak ta so onbeheerbaar hystérique643 dat die lewensredder
hom 'n uitklophou moet gee om hom te kan red! 
638 Parce que  / want / par-su ku
639 Éprouver  / ervaar of voel / ê-proe-wé
640 Pardonner  / vergewe / par-dô-né 
641 Et pourtant  / en tog / ê poer-tang
642 Du fait  / omdat / duu fê
643 Hystérique  / histeries / ies-tê-riek
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Dit is presies wat ons ook doen met vergifnis. God sê: 
"Raak rustig, vergewe, en dan kry ons jou uit hierdie gemors van
bitterheid en angs en verwyt." 

Pleks dat ons dan nou net presies dit doen, gooi ons eers 'n
tantrum – 'n caprice644 (ek love dié woord!).  Ons wil eers
closure kry oor dit en dat en ons drag onsself deur 'n menigte
onnodige stappe en prosedures voordat ons uiteindelik, so
soortvan, by 'n plek van redelik ernstige oorgawe en 'letting go'
kom.
Die dag dat ek uiteindelik gewillig was om te (begin) vergewe,
was net die begin van die proses. My vlees het ook nog eers sy
eie laaste stuiptrekkings gekry. Mens noem dit seker maar
traumatisme645, en ek moes deur al my 1ste-huwelikse
traumatismes werk met die hulp van 'n sielkundige. 

Hoor my mooi: ek sê nie dat dit verkéerd is om daai oppad-na-
vergifnis-toe caprices te gooi nie, ek dink net dat dit eintlik 'n
waste of time is, omdat ons sodoende langer vat om by totale
oorgawe te kom, en dit net onsself is wat onnodig lank
daaronder ly!
Die gedig Voëlvry gaan oor daardie caprice-periode wat ek
beleef het.

Sure, dis nie maklik om die woorde en dade te vergeet wat jou
gewond het nie. Dit is moeilik om na die littekens te kyk en nie
pynlike flashbacks te kry nie. Maar vergifnis is die proses wat
daardie maniér wat jy na die littekens kyk, verander. 

Vergifnis is geskryf tydens my swangerskap met Bloukasie. 

Soveel genesende vreugde as wat my 2de swangerskap vir my
gebring het, soveel pyn en seer moes ek verduur tydens my 1ste
swangerskap. 

644 Caprice  / tantrum of woedebui / ka-pries
645 Traumatisme  / 'n besering weens skok, veral sielkundig / trô-ma-tiez-mu
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Is dit omdat my Gouda-kind my diep seer in my binneste ervaar
het dat hy vandag so 'n diep-gewortelde standvastigheid en
maturité646 openbaar?

As ons van voor af kon begin, wetende wat ons vandag weet,
sou ons dinge anders gedoen het?
Ek is nie seker dat dit die regte tipe vraag is om te vra nie. Hoe
kan ek byvoorbeeld 'ja' sê as dit my my Gouda-kind sou kos? As
ek deur alles moes gaan om hom te kan hê, dan sal ek dit alles
weer oordoen.
Terselfdertyd kan ek ook nie antwoord “nee” nie.... Watter mens
sou vrywilliglik kiés om 'n pad van rejection en abus647 te stap? 

Soms wens ek wel dat ek en my nou-man, my lewensredder-
man, mekaar vroeër ontmoet het. Tog is dit juis die emosionele
échecs648 wat ons beide beleef het, wat ons soveel waardering
gee vir wat ons vandag in mekaar het.
As ons praat oor hoe ons gedink en geredeneer het in ons
jeune-adulte649 jare, wonder ek soms of ons op 20 so
compatible sou gewees het as wat ons vandag is? 

Anders gestel, die feit dat die melk deur die hele roomys-word
proses is, en die sjokolade deur die hele smelt-proses is, maak
dat dié 2 hoofbestanddele mekaar ontmoet onder ideale
omstandighede in die pudding bakkie
Boonop het die hemelse vensters bo ons koppe oopgegaan en
op ons huwelik die een bénédiction650 na die ander laat uitstort
– soos die amandelkrummels waarmee die ready-to-serve
dessert garneer word! 

646 Maturité  / volwassenheid of rypheidsgraad / ma-tuu-rie-tê
647 Abus  / misbruik / a-buu
648 Échecs  / mislukking of 'skaak-mat'-situasie / ê-shek
649 Jeune-adulte  / jong volwassene / zjun a-duult
650 Bénédiction  / blessing / bé-né-diek-siong
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Daar was 'n advertensie wat ek as kind gelike het, van die
sjokolade-stafie TV Bar:
"Imagine a river of milk falling into a chocolate whirlpool
SWIRLING with crispy rice and toasted coconut – imagine
eating all of that: NOW!"

As my man nie my millefeuille is nie, en ons is nie 'n glace à la
vanille aux chocolat chaud nie, is hy, en alles wat ek nou saam
met hom beleef, 'n TV Bar!

*****

Selfs in die slapper etiket van die franse freestyle (vreet-styl), is
daar dinge wat nié gedoen word nie – soos om jou nagereg-
bakkie uit te lek!
Die brood-deur-die-bord-sleep ding is ook teen die tyd nie meer
'n opsie nie, want al die brood is lankal opgeëet en,
franchement651, het jy eerlikwaar  nog plék vir 'n krieseltjie meer
in jou estomac652?!

As die ete dan nou so lekker was dat jy amper half hartseer is
dat hy op sy kop is, troos jou dan daaraan dat die host nog 'n
verrassende kleinigheidjie up his sleeve het!

651 Franchement  / in alle eerlikheid / fraan-shu-mang
652 Estomac  / maag / ês-tô-mak
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'n Boek moet 'n goeie einde hê. Dit is nou nie altemit nie. 
'n Ondoeltreffende einde kan die lecteur653 se hele lees-

ervaring vertroebel. Ons is immers geneig om die einde van
enige storie beter te onthou as die begin, dan nie?

Die dénouement654 aan die einde moet strategies van só 'n aard
wees dat die leser ruefully die manuskrip neerlê, dog
terselfdertyd hom verkneukel in die vooruitsig van 'n opvolg-
storie. 

Hierdie boekskryf-ervaring het ek, persoonlik, terdeë geniet.
Soveel so dat ek half teësinnig my "laaste plaidoirie655" sit en
tik... (en tog maal daar alreeds in my kop gedagtes en paragrawe
wat hul toekomstige plek op papier wil vind!) 

My genot van dié Franse boek-maal is, though, uiters subjektief.
Omdat dit m& storie is, qui concerne656 m& wedervaring as
skrywer en as mens. 
(Dalk, selfs, is dié boek my heel laaste caprice in 'n bitter-einde
tentative657 om closure te kry...?) En of dit dieselfde genot sal
verskaf as leesstof vir 'n total inconnu658, is op hierdie dag en
uur vir my geheel en al 'n geheimenis.

Aangesien ek met vreugde nog sou kon aan en aan en aanskryf,
is die einde van my boek vir my 'n redelike dilemme659… My
lewensverhaal eindig d'ailleurs660 nie hier en nou nie!

653 Lecteur / leser / lék-tur
654 Dénouement  / einde of outcome / dé-noe-u-mang
655 Plaidoirie  / pleitrede / plé-dwa-rie
656 Qui concerne  / wat betrekking het op / kie kon-ser-nu
657 Tentative  / poging / taan-ta-tief
658 Inconnu  / vreemdeling / ing-ko-nuu
659 Dilemme  / verknorsing / die-lem
660 D'ailleurs  / for that matter / dai-jur
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Dit laat my dink aan die italiaanse ESPRESSO – so 'n seemingly
innocent mini-koppietjie waarvan die inhoud jou ruggraat met
mening styf kan skop. REACTIVAN se Moses! 
Glo dit of nie, maar hy vind sy plek met groot fanfare661 aan die
einde van 'n Franse meester-maal! Seker om jou so bietjie van 'n
klap deur die gesig te gee as  jy half in 'n koma in geëet is.
Nou, daardie einste klein, fyn Franse koffietjie-na-die-maal, is vir
my soos die heel laaste leesteken van enige boek.

As dit 'n goeie koffie is, wat met 'n fancy koffiemasjien gemaak
is, of ten minste van goeie gehalte koffiebone, is dit soos 'n boek
wat eindig met 'n uitroepteken. 
Word hy boonop vergesel van 'n fynproewers-sjokolade – 'n
LEONIDAS, iets romerigs en Switsers, iets uniek-en-lokaals of
selfs ietsie fait-maison662 – dan kan mens enige kleinsoortige
voedsel-flaters gedurende die ete vergewe. 
Ja-nee, 'n goeie einde is enige skrywer se droom!

Néanmoins, as die koffie meer van 'n jus-de-chaussette663 is
(die Franse verwys na flou koffie as sokkie-sap, of kous-koffie,
watter term jy ookal mee gemaklik voel) kan dit die lekkerste
maal 'n bietjie van 'n knou gee. Dit is soos 'n onsamehangende
full stop aan die einde van 'n inconclusive laaste chapitre664.
Wat 'n ramp!

En dan is daar dáái koffies... Die waarvan jy nie eers
noodwendig die bone-bron of masjien-maak ken nie, maar
waarvan die geur die hele vertrek volhang en wat jy staaaaadig
in klein lekseltjies op-proe... 

Indien jy jou en plus by 'n true blue campagnard-gesin aan
tafel bevind, gooi hulle dalk selfs vir jou 'n knertsie ARMAGNAC in

661 Fanfare  / blaasorkes-geskal / fan-faar
662 Fait-maison  / tuisgemaak / fé mê-zong
663 Jus-de-chaussette  / baie flou koffie, of letterlik kous-sap / juu du sho-set
664 Chapitre  / hoofstuk / sha-piet-ru
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die bodem van jou warm koppie wanneer jou koffie klaar is. Die
warm koppie intensifie665 die arôme666 van die ARMAGNAC en
laasgenoemde speel dan sy debateerbare verterings-vriendelike
rol. 

Só 'n mémorable667 koffietjie is soos 3 points de suspension668;
die dotjie-dotjie-dotjie aan die einde van 'n goeie sin, aan die
einde van 'n goeie paragraaf, aan die einde van 'n goeie boek....
'n Dalk selfs nóg beter aspirasie om te hê, vir 'n outeur, as 'n
uitroepteken-einde!
Wat m& boek aan betref… (diep sug)... kan ek maar net hoop dat
elke gang van die maal vir die honger siel vullend was. Dat die
contenu669 van so 'n gehalte was dat die leser my sal kan
vergewe as die laaste hoofstuk dalk te kous-koffie-agtig na sy
smaak is.
En aangesien ek nie so prétentieuse670 is dat ek met sekerheid
kan sê dat die lecteur 'n definitiewe en genotvolle uitroepteken,
of selfs 'n nostalgiese hangende emosie-ellipsis, aan die einde
van die boek sal ervaar nie, gaan ek my boek eindig met die
enigste ander gepaste leesteken wat ek ken:

Monsieur, Madame671, was die kos darem lekker?

�La Fin

665 Intensifie  / om iets meer intens te maak / in-tan-sie-fie 
666 Arôme  / geur / a-rom
667 Mémorable  / gedenkwaardig of onvergeetlik / mê-mo-raa-blu
668 Points de suspension  / ellips, of "…" / pwing du suus-paan-siong
669 Contenu  / inhoud / kon-tu-nuu
670 Prétentieuse  / opgeblase of oor-selfversekerd / prê-taan-sie-eus
671 Madame  / mevrou / ma-dam
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