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Perspektief en pertjoema 

Ons was grootoog groentjie-toeskouers by die onlangse sweeftuigkompetisie. Ons het ons verwonder 

aan hoe die sweefvliegtuie die bloue lug in begelei word. Ons het elke volgende lansering met groot 

bewondering aanskou. Die sekelmaan was middel van die dag sigbaar, en ons het opgekyk na waar die 

sweeftuie sirkels maak in die ysblou lug. Ek het die een foto na die ander geneem, net om daardie 

‘perfekte’ foto te probeer vasvang. Later het my man en kinders meer belanggestel in die hot dogs en 

Coke, maar ek het verwonderd bly kyk na die hoë, blou, vry lug en sweeftuie. Selfs toe ons wegry vanaf 

die vliegveld het die nuwe ervaring in my gedagtes gebly. Ek het heerlike nuwe perspektief gekry. Nie 

alleen oor hoe ‘n sweeftuigkompetisie werk en hoe die sweeftuie lanseer word nie, maar ek het gedink 

dit moet wonderlik vry en hoog voel om daar bo rond te sweef. 

Ek het gewonder hoe dit dan werk dat ek nuwe perspektief gekry het, en wat dit beteken in my lewe. 

Hierdie gedagtes het my gelei om die woord ‘perspektief’ in die HAT na te slaan. Perspektief het meer as 

een betekenis. Aan die een kant kan dit die kuns wees om dinge op ’n plat vlak so voor te stel dat dit lyk 

of dit in die ruimte staan en lente, breedte en diepte het, en aan die ander kant beteken dit ‘vergesig’ of 

‘uitsig’. Dit is ook die vermoë om dinge in hul verhouding en belangrikheid tot mekaar te sien, of kan ook 

verwys na die toekoms, en ‘n vooruitsig. Terwyl ek dié verklarings lees, sien ek ook die woord 

“pertjoema” raak in die HAT. Dit is ‘n Maleisiese woord wat ‘kosteloos’ beteken. En my kop maak 

dadelik ‘n som: Perspektief is pertjoema. Maar is perspektief pertjoema? 

Mnr. Attie Jonker, sweeftuigkampioen, het saam met my oor perspektief nagedink. Hier is sy perspektief 

oor die wêreld van sweeftuie: “Jy klim uit die bekende wêreld na 'n ander wêreld. Op die grond is ons 

gewoond aan reëls, maar mense gehoorsaam reëls skynbaar ongeërg en soos hulle wil. Mense stop by 

die stopstraat of nie, na goeddunke. Daar bo is dit lewensgevaarlik om nie die reëls te gehoorsaam nie. 

Suiwer natuurwette mag nie gebreek word nie, en niemand dink eers daaraan om die wette te oortree 

nie. Jy klim uit 'n wêreld van chaos na 'n netjiese, presiese wêreld waar alles perfek werk. 
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Die skoonheid van hierdie wêreld is moeilik om te verduidelik. Jy beleef die natuur op 'n manier wat vir 

min ander mense oopgesluit word. Jy sweef midde-in lugstrome, en sien van naby hoe die weer 

verander en ontwikkel. Mense op die grond ervaar dat die temperatuur verander, maar jy sien hoe 

ontwikkel 'n donderwolk en jy wonder of dit jou vriendelik gaan behandel en laat verbykom, of wat dit 

met jou gaan maak. Jy sien groot dele van die Wes-Transvaal en Vrystaat voor jou oopgestrek lê, en sien 

hoe die natuur verander met elke seisoen. Groen veldlappe word geel, bruin en later weer groen. 

Alhoewel die objek is om aan 'n kompetisie deel te neem, is dit wonderlik om dit teen die agtergrond 

van hierdie skildery te doen. Ons het een keer tydens 'n wêreldkampioenskap net onder 'n donderwolk 

gehang en gesien hoe dit ontwikkel, met blitse wat rondom ons slaan. Dit was asemrowend om teen 'n 

spoed van 240 km/h hierdie skouspel te beleef. Al die deelnemers het gevoel dat alhoewel dit 'n 

kompetisie is, dit tyd is om eers agteroor te sit en hierdie natuurwonder te beleef en bewonder. Soms 

word ons gewoond aan sweeftuigvlieg, maar as ek terugsit en daaroor dink, besef ek ons is super-

bevoorreg.” 

Ek het ook vir Ds. Johan Raubenheimer gevra hoe sy onlangse besoek aan Israel sy perspektief verander 

het. Hy het gedeel dat die woord ‘Orient’, wat verwys na die Ooste, nuwe betekenis gekry het. In die 

Arabiese wêreld, waarvan Israel deel is, word die Ooste – en nie die Noorde nie – as oriëntasie-punt 

gebruik. Dit het skielik sin vir hom gemaak dat die wyse manne juis uit die Ooste gekom het om hulde te 

bring aan die Jesus-kind. Hy het ook bewus geword dat die ware heroriëntasie in sy eie lewe en 

bediening nog voorlê omdat daar so baie is om in te neem tydens so ŉ pelgrimsreis. Verder het hy ook 

gedeel dat die realiteit van Israel en omliggende gebiede sy kinderlike geloof en kinderbybelvoorstellings 

van Jesus se lewe en kruisiging uitgedaag het. Hy bely sy vaste geloof in Jesus as sy Verlosser, maar hy 

het bewus geword van die alledaagsheid en realisme van die omgewing: handelaars wat hulle 

varsgebakte brode verkoop, van die vars geur van Oosterse kruie wat orals gebruik word, en die geraas 

om hom heen. Dit het hom laat wonder of dit ook so was op die dag van Jesus se kruisiging: vir ŉ paar 

oomblikke onderbreek hierdie handelaars en stedelinge hulle daaglikse roetine toe Jesus verbygaan, net 

om daarna voort te gaan met hulle dagtaak. Ds. Johan vertel dat hy nie alleen groter perspektief gekry 

het ten opsigte van die geografiese ligging van stede, dorpe en gebeure nie, maar dat dit ook stadig 

maar seker gebeur het dat sy geloof getoets is. Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat die presiese plek 

van Jesus se lewe op aarde en kruisiging nie so belangrik is soos die feit dat Hy gekruisig is en opgestaan 

het nie, en dat hierdie geloofswaarheid ŉ mens se lewe verander. As geheel was die reis vir hom ŉ nuwe 

oriëntasie-moment in sy lewe. Hy sluit af deur te sê dat God hom daaglikse verras met nuwe 

perspektiewe. 

Na hierdie gesprekke, en na my eie ervaring tydens die sweeftuigkompetisie, weet ek dat perspektief vir 

my meer gaan oor ‘vergesig’ of ‘uitsig’ en die vermoë om dinge in hul verhouding en belangrikheid tot 

mekaar te sien. Ek het ook besef dat perspektief soms pertjoema (kosteloos) is, soms nie – maar dat dit 

definitief baie kosbaar is! 


