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Die ou bekende Afrikaanse gesegde lui: Met die water wat verby is, sal die meule 

nooit weer maal nie. Op ‘n manier klink dit nogal beklemmend. Dit bevat ‘n 

allesoorheersende element van finaliteit. Wat verby is, is verby. Dit wat agter die rug 

is kan nie weer herwin word nie.  

Gelukkig is die tegnologie nie heeltemal so wreed nie. Die rekenaarpakket waarmee 

ek die rekenaarwêreld in 1989 betree het, was ‘n kragtige program. Kragtiger as 

Microsoft Word. Dit was deur koerantuigewers gebruik vir drukwerk. Dit het ‘n 

ongelooflike herwinningsfunksie gehad. Sou jy ‘n halfklaar dokument per abuis 

verloor voordat dit veilig geliasseer was, het jy net nodig gehad om die eerste 

woorde van die ou dokument op ‘n nuwe bladsy te begin – en siedaar jou ou 

dokument kom terug. Vir Word Perfect het die gesegde van die water en die meule 

nie getel nie. Jy kon met dieselfde stroom weer maal. Ek mis Word Perfect party 

dae. Veral as ek ‘n nuwe dokument in die lewe wil begin, waar die werklikheid van 

die water en die meule geld. Daar is nie ‘n “recover unsaved documents” funksie nie. 

Met geleenthede en fases wat verby is, kan jy niks weer doen nie. Dit is water onder 

die brug deur. En dié waarheid is die element wat ons die moeilikste verwerk, veral 

wanneer ons diepsnydende verliese moet deurworstel. Dit is rowwe vaarwater. Daar 

is nie reddingsbootjies nie. Jy is saam met die siedende stroom oppad na waar net 

God alleen weet heen. Met dié malende massa maal die meule nooit weer nie. Nooit. 

Dit vat nogal lank voor ‘n mens se denksentrum dit wil aanvaar.  

Miskien is dit ook waarom ons so moeilk leer uit gevaarlike vaarwaters en verspeelde 

kanse. As ek maar net …  Ons eerste en oorheersende oorlewingsinstink sê ons 

moet iewers ‘n reddingsboei kry en by die kant uitkom … om terug te stap. Terug na 

waar ons vandaan kom. Daar waar alles veilig en rustig was. Die horlosie probeer 

terugdraai, terug na dieselfde verlede. Na die sekuriteit en die baie reddingsboeie. 

Maar dié is ook stroomaf. Daar is nie meer ‘n veilige werklikheid nie. Ek het my 

geliefde verloor. Ek het my werk verloor. Die dokter se woord was ferm – nie meer 

lank nie, ek is jammer. Dít is die bestemming waarheen die stroomversnelling jou 



sleur. Die onbekende, sonder die ingeboude veiligheidstoue van die verlede. Met die 

water onder die brug deur, is daar nie meer brood in die oond nie.  

Vraag is of dit regtig so negatief is. Ek hou duimvas dat jy in my argument ook ‘n 

vars briesie van hoop hoor. So iets soos die persone wat die Laingsburg vloedramp 

op 25 Januarie 1981 oorleef het. In die malende massa, vroeg, onder die brug deur, 

maar later bo-oor die brug. Tussen drywende voorwerpe wat jy nog nooit in ‘n rivier 

gesien het nie – tot in die dam. Toe kon hulle kant toe swem. Daar is lewe 

anderkant die vloed. Maar jy ontdek dit eers as jy in die dam aangekom het. 

Van die meule, die rekenenaarprogram en die Laingsburgvloed na die laaste 

Olimpiese spele en die hoogspringkampioen. Dié berei tans voor vir ‘n onbekende 

datum van die volgende spele. Kampioene neem weer en weer deel. Hulle hou die 

datum van die volgende spele in die oog, maar hulle werk met die laaste spele! 

Vasgenael voor die video opname van hulle laaste kompetisiespronge. Maar daar is 

iets interessant in die baie ure wat hulle voor die skerm deurbring om dié kompetisie 

weer en weer dop te hou. In die hoogspring kyk jy nie na die laaste sprong wat jy 

suksesvol oorgespring het nie, jy kyk na die laaste keer wat jy die lat afgespring het. 

Dit het bepaal of jy goud of silwer gekry het. As jou mislukte sprong die hoogste was 

van almal, het jy goud gekry. As jy minder sukses gehad het, is dit die rede vir die 

silwermedalje in jou kas. En niemand onthou die silwer nie. 

Daarom kyk jy baie mooi na die laaste sprong. Dit is die laaste mislukte sprong wat 

my leer hoe om te verbeter en volgende keer suksesvol oor te kom. Wat ek moet 

doen om hoër en hoër te kom. En ek werk daaraan. Tot vervelens toe. Ander mense 

raak moeg vir die toonlere van die ernstige musiekstudent, maar dit is die toonlere 

wat jou uiteindelik by die simfonieorkes uitbring. Die goed wat agter lê, al lyk dit 

soos ‘n modelstad na ‘n bomaanval, is die goed waarna ek hoopvol kyk om stroomaf 

weer te kan lewe. Die lewe werk met droogte en vloede. Verlies én wins. Voorspoed 

én teëspoed. Lag én huil.  

Jare gelede in die gemeente waar ek bedien, kom ek op huisbesoek by ‘n 

Angorabokboer. Hy is besig om die bebloede bekke van die bokke te behandel. Ek 

vra hom wat hulle makeer. Dalk ‘n nuwe pes in die Groot Karoo? Nee, kom die 

rustige antwoord. Dié bokke is in die geiljare van die droogtesiklus gebore. Met baie 

blaartjies aan die Karoobossies. Nou is die blaartjies min en hulle moet leer om die 



klein groen blaartjies tussen die dorings in die hande te kry. Hulle sukkel nog 

daarmee. Hulle bloei. Maar wanneer die reën weer kom, sal hulle dié kuns goed 

bemeester het.  

Die water is verby. Dit is onder die brug deur. Maar die meule staan nog. Dit maal 

met die water wat nou vars stroomaf kom – en dit draai die meule nog steeds. Dit 

plaas brood in die oond en op die tafel. En die Olimpiese kampioen gaan weer spring 

– nou met nuwe tegnieke, vaardighede. Met nuwe spierkrag en die hoop op goud.  

Ek wens so Microsoft Word kon ook soos Word Perfect ‘n verspeelde kans net weer 

optower. Maar Word doen dit anders … jy moet soek en oefen, dan kry jy dit. En 

dan werk jy voort – en jy bou brokstukke tot monumente. Tot die volgende reën in 

die Karoo – en die vloed in Laingsburg.  


