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Anderkant omdraai verby
JAN VAN TONDER
Lank, lank gelede het ’n dominee rook en snuif laat staan. Hy het sy pyp en snuifdosie met ’n
voorhamer verpletter en die stukke daarvan saam met sy twaksak in die kleinhuisie se put afgegooi.
Minder as ’n week later het hy met die volle krag van onttrekkingsimptome kennis gemaak en tot die
absolute wete geraak dat die Bose hom agter tabakblare skuilhou. Brand die blaar en dáár sit hy,
satan self in lewende lywe.
Die eerste Sondag ná sy oorwinning had Dominee se preek van seëngroet tot amen met die sonde
van nikotienverslawing te doen. Dit was op Oudtshoorn, in die jaar van onse Heer 1895, en Dominee
se hande het só gebewe dat hy byna per ongeluk ’n blaai uit die Kanselbybel geskeur het.
Die week daarna het hy deur die dal van doodskaduwee gegaan. Die feit dat hy sy vrou en kinders, sy
huiswerker, die honde en werfhoenders (inderdaad alles en almal wat in sy poorte was) saam met
hom deur genoemde dal gesleep het, het hom min geskeel.
Sy preek van die tweede Sondag sou die hel as onderwerp hê. Om die waarheid te sê, mevroudominee het meer as een keer daardie week voor sy studeerkamer vasgesteek en haar verbeel dat
sy ’n swaelreuk daar bespeur, maar sy het om vredeswil nie ’n woord daaroor gerep nie, behalwe in ’n
vertroulike gesprek met die gade van die hoofouderling.
Hoe ook al, Dominee het een voet op die trap en ’n hand op die reling sy hoof laat sak vir sy
gebruiklike gebed om leiding van Bo voordat hy die kansel bestyg het. Toe begin hy woorde van
oordeel en ellende en ’n gekners van tande van die kansel af donder. Die gemeente sit grootoog en
luister. Só vurig het hulle hul herder nog nie gesien nie.
Aan Dominee se regterhand, binne
reikafstand toe hy effe oor die kansel leun, bring die hoofouderling sy snuifdosie doodluiters te
voorskyn. Daardie dae was dit heel gebruiklik dat mans in die kerk sit en snuif of pruim, en onder
normale omstandighede sou die leraar dit nie eens opgemerk het nie.
Maar abnormaliteit was aan die orde van die dag: lyding,
smart, smagting. ’n Aanslag van die sielerower self.
Dominee se woorde was sweepslae wat feller en
feller deur die kerk geklap het, en feller nog in die
ouderlingsbanke aan sy regterhand, veral wanneer een
waardige man in ’n swaelstertpak opnuut sy snuifdosie
uithaal.
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Die dominee meng sy Afrikaans met Nederlands (Hollands) in sy preek. Beoordeel hierdie
taalvermenging krities. Is dit vir jou funksioneel of nie en gee redes vir jou antwoord.

(2)
[15]

MEMORANDUM
VRAAG ANTWOORD
1.
Lank, lank gelede.
2.
Hy het die pyp en die snuifdoos met ’n
voorhamer stukkend gekap en in die toilet
gegooi.
3.
Hy het pyp gerook.
.
Hy het gesnuif.
Daar was nog puttoilette.
4.
Eerstepersoonverteller.
5.
Nee.
Die volgende Sondag snuif hy in die kerk uit die
hoofouderling se snuifdoos.

6.
7.
8.

9.
10.

Dit was as gevolg van onttrekkingsimptome.
Die hel.
Ja: Die dominee se vrou het die saak vooraf
met die hoofouderling se vrou bespreek en
die hoofouderling wou die dominee opsetlik in
versoeking bring (tart).
Ja: Die hoofouderling is self ’n snuiwer en wou
die dominee tart omdat hy weet mens leer die
gewoonte nie so gou af nie.
Nee: In daardie tyd het baie mense gesnuif,
selfs in die kerk tydens eredienste. Dit was
dus bloot toevallig dat die hoofouderling sy
snuifdoos uitgehaal het.
A
Die taalvermenging is effektief, want dit sluit
aan by die verre verlede toe Nederlands ook
baie mense se spreektaal was. Dit help dus die
gebeure vir die hoorder dateer./
Dit pas nie, want ’n mens praat ’n taal suiwer en
meng dit nie.
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Noem twee.

Ja kan nie korrek
wees nie.
Nee sonder ’n
gepaste motivering
verdien geen punt
nie. Dit is dus 1 of
nul. Die motivering
bepaal die punt.

Slegs ja of nee
sonder ’n gepaste
motivering verdien
geen punt nie. Die
motivering bepaal
die punt.

Die motivering
bepaal die punt.
Oorweeg ook ander
geldige antwoorde.

TOTAAL: 15
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