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Betyds vir die reis 
Deur Jacomien van Niekerk 

 
Toe die begrafnis verby was, was die vraag of oom Hendrik nog 
steeds op sy jaarlikse vakansie sou gaan.   Hy en tannie Retha het 
nooit saam weggegaan nie, want hulle kon nie met geruste harte 
die plaas so lank sonder behoorlike toesig laat nie. Eenmaal ’n 
jaar sou sy dus saam met hulle drie kinders na haar ouers in die 
Kaap gaan, of na die Natalse Suidkus toe, of iets dergliks. Sy het 
met ongewone selfvertroue (vir ’n vrou van daardie tyd) die Ford 
na hierdie veraf bestemmings bestuur. Selfs die feit dat die kar 
gereeld oorverhit geraak het en ’n mens dan ure langs die pad 
gewag het voor die voertuig weer rybaar was, het haar nie van 
stryk gebring nie.    
 
Op dieselfde manier het oom Hendrik met die ywer van sy jongdae 
sy individuele reise geniet; ’n ywer en opgewondenheid wat vir my 
versinnebeeld was in ’n ou foto wat hy in sy sakbybel rondgedra 
het. Dit was van hom en sy broer, op pad na ‘n bergklimuitstappie 
saam met ’n vriend of twee, en iewers langs die pad het hulle uit 
die motor geklim en het die een vriend onverwags ’n foto van hom 
en sy broer geneem. Een of ander berg dien as agtergrond vir die 
twee mans wat ongeërg teen die motor aangeleun staan, studente 
op vakansie met die selfvertroue wat nuutontdekte onafhanklikheid 
meebring. Ek het graag na hierdie foto van my oom gestaar en 
gewens vir... ek weet nie presies wat nie: dieselfde vryheid van 

gees wat ek my nie werklik as ’n plaasdogter in die Vrystaat kon 
voorstel nie? 
 
  Hierdie jaar het Oom Hendrik besluit om per trein Rhodesië toe te 
gaan. Ná ’n verblyf in Salisbury sou hy ’n oom en tante van hom 
wat in die distrik boer, gaan besoek. Ek het elke Sondag as ons op 
hulle plaas gaan kuier het, gehoop hy sê in die verbygaan, “O ja, 
ek het gedink Mientjie kan gerus saamkom vanjaar. Ek koop môre 
twee kaartjies.” Maar oom Hendrik het nooit die wens openbaar 
om van sy gebruiklike alleenreisery af te sien nie, en my begeerte 
om hom te vergesel was eerlik gesê so vergesog dat ek dit nooit 
eers teenoor my broers of susters sou uitspreek nie. 
 
  Tannie Retha se dood het onverwags gekom, nadat oom Hendrik 
se reisreëlings lank reeds getref was en sy treinkaartjie al gekoop 
was. Sy was nie langdurig siek nie. Griep het omgesit in 
longontsteking en een reënerige middag toe oom Hendrik 
terugkeer van die dorp af waar hy voorrade gaan koop het, het sy 
skielik en byna ligtelik gesterf – want sy het haar siekte deurgaans 
ligtelik opgeneem en nie een van hulle het ’n woord gerep oor die 
ergste moontlike uitkoms daarvan nie.  
 
Oom Hendrik is totaal verdwaas gelaat deur haar dood, eenvoudig 
omdat hy daar siekte met dieselfde vanselfsprekendheid as die 
res van sy verpligtinge hanteer het en haar beterskap as die 
logiese gevolg van dié benadering gesien het. 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Die rigtingloosheid wat hy die eerste drie dae vertoon het en wat 
hom redelik onbehulpsaam met die tref van die begrafnisreëlings 
gemaak het, het egter spoedig plek gemaak vir dieselfde kalmte 
en saaklikheid van vroeër. Met dieselfde vasbeslote houding 
waarmee hy aan die stuur van sy boerdery gestaan het, het hy die 
dag van die begrafnis tegemoet gegaan. In die kerk het hy en sy 
drie kinders regop en sonder trane in die voorste bank gesit; langs 
die graf het hy sy suster, my ma, se arm vasgehou en vinnig met 
sy mou oor sy oë gevee voor hy die eerste graaf vol grond op die 
kis laat neerplof het.   Die middag toe die meeste van die 
begrafnisgangers gery het het hy saam met die orige familielede 
op die grasperk onder die koeltebome ’n koppie tee gedrink. Dit is 
hier waar hy aangekondig het dat hy besluit het om wel soos 
beplan die komende Maandag na Salisbury te vertrek. My pa en 
ander ooms was dit eens dat dit onnodig was om van sy 
reisplanne af te sien. Hy het steeds die rus nodig gehad, die 
kinders kon by sy ouers op die dorp bly en hy het in ieder geval 
beplan om alleen te reis.   
 
Die mans was uiteraard nie by toe die vroue later in die kombuis 
van die laaste oorskiet van die begrafniskos ontslae geraak en die 
skottelgoed gewas het nie. Hier het my tannie Baby amper 
terloops gesê, “Ek weet darem nie of dit ’n goeie idee is vir 
Hendrik om nou vir ’n lang tyd weg te wees nie. Daar kom nog ’n 
dood. Oorlede ma is al heelweek by my.” 
 

  Ek het my stilweg verwonder oor die gebrek aan verbasing of 
kommentaar oor haar laaste stelling. Dit sou my verwar het as ek 
nie kort vantevore my ma afgeluister het waar sy aan ’n vriendin 
vertel het van Tannie Retha se suster wat soms deur haar 
afgestorwe moeder besoek word nie. Dié feit was klaarblyklik stil-
stil algemene kennis in die familiekringe, sonder dat die gedagte 
aan spoke enigiemand ontstel het. Ek onthou toe ook van my eie 
oorlede ouma wat met groot gemak sou vertel van die ondeunde 
spook wat in hulle eerste plaashuis haar eindeloos frustreer het 
deur haar naaldwerkkas deurmekaar te krap. 
 
  Oom Hendrik was dus in Rhodesië, en ek was nie saam nie. Maar 
ek het elke dag my ma se Aardrykskunde-atlas gaan haal en 
gewonder hoe ver die trein al trek. En sou daar weer ’n begrafnis 
wees, en sou hy betyds terug wees?    
 
Die trein het Salisbury laat in die middag van die derde dag bereik. 
Oom Hendrik het sy intrek in sy hotelkamer geneem, gewas en 
verklee, en aandete in die hotel se restaurant genuttig. Ná ete het 
hy in die donker voortuin van die hotel sy pyp gestaan en rook 
voordat hy vermoeid na sy kamer toe is. Die ontdekking van 
Salisbury kon wag tot die volgende oggend.   
 
Toe die kamerbediende die volgende oggend oom Hendrik se 
kamer binnegaan, het die sonlig al helder en warm oor die 
plankvloer geskyn. Sy was die een wat die hotelbestuurder in 
kennis moes stel dat een van hulle gaste dood in sy bed gelê het. 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Woordsekat 
 

Afrikaans Engels 
begrafnis funeral 
oom uncle 
jaarlikse annual 
vakansie holiday 
geruste At ease 
behoorlike proper 
toesig oversee 
ouers parents 
Suidkus Southern coast 
dergliks similar 
ongewone uncommon 
Selfvertroue Confidence  
veraf Far away/far off 
bestemmings destinations 
feit fact 
gereeld often 
oorverhit overheat 
voertuig vehicle 
rybaar Drivable  
Van stryk gebring Derailed plans 
jongdae Young days 
opgewondenheid Excitement  
versinnebeeld represented / epitomized   
rondgedra Carried around 
sakbybel Pocket bible 
bergklimuitstappie Mountain Climbing expedition  
iewers somewhere 
onverwags Unexpectedly  
nuutontdekte Newly discovered 
onafhanlikheid independence 
gestaar stared 

Afrikaans Engels 
vryheid freedom 
werklik really 
voorstel imagine 
besluit decide 
verblyf Stay-over 
besoek visit 
kuier visit 
vanjaar This year 
kaartjies tickets 
openbaar State publicly/say openly 
gebruiklike Customary  
alleenreisery Travelling alone 
reisreëlings Travel arrangements 
longontsteking Pneumonia / Infection of the lungs 
omgesit Changed into 
reënerige rainy 
terugkeer return 
voorrade supplies 
ligtelik lightly 
opgeneem Considered as 
moontlike possible 
uitkoms outcome 
verdwaas Dumbfounded  
eenvoudig simply 
vanselfsprekend Obvious / apparant 
verpligtinge obligations 
hanteer Handle / take care of 
beterskap improvement 
logiese logical 
gevolg outcome 
rigtingloosheid Lack of direction 
vertoon Displayed  
onbehulpsaam helpless 
begrafnisreëlings Funeral arrangements 
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Afrikaans Engels 
spoedig speedily 
saaklikheid Factually / unemotional manner 
vasbeslote Stubborn   
houding attitude 
graf grave 
trane tears 
sonder without 
vasgehou Held onto 
mou sleeve 
graaf Spade / shovel 
begrafnisgangers Funeral goers 
orige Left over / remaining 
grasperk lawn 
aangekondig announce 
komende Upcoming  
vertrek depart 
onnodig Unnecessary  
reisplanne Travel plans 
oorskiet Left over food 
begrafniskos Funeral food 
ontslae Get rid of 
skottelgoed Dishes / washing dishes 
terloops By the way / casually  
verwonder amazed 
gebrek Lack of 
verbasing surprise 
stelling statement 
verwar confuse 
vantevore Before / prior to 
afgeluister Eves-dropping   
afgestorwe Dead / passed away 
besoek visit 
familiekringe Family circles 
algemene Common / general 

Afrikaans Engels 
kennis knowledge 
oorlede dead 
eindeloos Without end 
frustreer frustrate 
Deurmekaar te krap To mess something up 
Aardrykskunde Geography 
betyds In time 
bereik reach 
verklee Changed clothes / get dressed 
aandete dinner 
voortuin Front garden 
ontdekking discovery 
kamerbediende Maid  
volgende Next 
binnegaan enter 
plankvloer Wooden floor 
geskyn Shone  
hotelbestuurder Hotel management 
in kennis moes stel To notify 
gaste guests 

 
Neem Kennis: 
Jy sal ‘n klastoets oor hierdie woordeskatlys skryf. 
Toetsdatum: _____________________________  
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Kontekstuele Vrae 
1. Wat is uniek oor Oom Hendrik en Tannie Retha se 

vakansies? 
2. Waarom het hulle op hierdie vreemde manier vakansie 

gehou? 
3. Watter twee bestemmings is gereeld deur Tannie Retha 

besoek? 
4. Wie het saam met Tannie Retha na die bestemmings 

gereis? 
5. Waarom beskryf die spreker Tannie Retha as ‘n vrou met 

ongewone selfvertroue? 
6. Wat het die rit na die bestemmings veral moeilik gemaak? 
7. Watter eienskap het Oom Hendrik en Tannie Retha 

gedeel? 
8. Watter voorbeeld van Oom Hendrik se onafhanklikheid 

word die deur die spreker genoem? 
9. Waar het die spreker grootgeword? 
10. Waarom het die spreker na die foto van Oom Hendrik 

gestaar? 
11. Watter vakansiebestemming het Oom Hendrik op besluit? 
12. Watter dorp sou hy idaar besoek? 
13. Watter wens noem die spreker aan ons? 
14. Tannie Retha is onverwags oorlede. Watter reelings het 

Oom Hendrik toe reeds getref? 

15. Hoe is Tannie Retha oorlede? Beskryf die gebeure wat tot 
haar dood gelei het. 

16. Watter effek  het Tannie Retha se dood op Oom Hendrik 
gehad? 

17. Waarom het haar dood hierdie effek op hom gehad? 
18. Waarmee vergelyk die spreker Oom Hendrik se houding 

tydens die begrafnis? 
19. Waar het die famlie na die begrafnis bymekaargekom? 
20. Watter besluit het Oom Hendrik daar aan almal openbaar? 
21. Wat was die familie se gevoel oor hierdie besluit? 
22. Tannie Baby noem dat sy die laaste week ‘n vreemde 

besoeker gehad het. Wie is die besoeker? 
23. Wat beteken dit as jy so ‘n besoeker kry? 
24. Die spreker sê dat Tannie Baby die stelling “amper 

terloops” maak. Waarom is dit vir die spreker so vreemd dat 
Tannie Baby die stelling op hierdie manier maak? 

25. Wie het ook so ‘n vreemde besoeker gehad? 
26. Waaroor het die spreker se ouma ook gekla? 
27. Wat het Oom Hendrik met sy aankoms in Salisbury 

gedoen? 
28. Wat word bedoel met die volgende stelling: 
 “Die ontdekking van Salisbury kon wag tot die volgende 

oggend” 
29. Wat het die kamerbediende die volgende oggend in die 

kamer gevind? 
30. Was Tannie Baby se voorspelling korrek? Gee ‘n rede vir 

jou antwoord. 


