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  Die trauma van…  
          Ds Annerie Conradie 
 

  Vandag het ek gehoor my enigste dogter is dood… 

Dit is ook die dag dat my hele lewe, soos ek dit geken het, heeltemal verander het. Die skok 

was oorweldigend.  

Toe ek my werkgewer vra of my kind dood is, 

was sy antwoord net: Ja. Ek sal hom ewig 

dankbaar wees vir sy eerlike antwoord, sy troos 

en omgee. Toe ek tuis kom, was my predikant 

daar. Ek het haar gevra waar my kind is. Haar 

antwoord: By God. Ek was dadelik gerus en 

tevrede. 

Ná die begrafnis tree die werklikheid in. Almal 

gaan aan met hul lewens, net ek nie. Ek sal 

nooit weer dieselfde wees nie. Ek ervaar 

letterlik ’n fisiese pyn. 

Ek begin met die verwerking – ek lees boeke, 

ek maak vir haar ’n hoekie van herinnering, en 

ek kry berading. Dit alles is goed en troos my in 

’n mate. Tog is daar baie vrae waarop ek nie 

antwoorde kry nie. Net my geloof dra my 

daardeur. 

Familie en vriende troos, maar wil later nie 

meer daaroor praat nie. Mense se reaksie het 

my dikwels verstom en seer gelaat. Ek het 

vinnig geleer om alleen te treur, in privaatheid, 

saam met God. Net by Hom is daar werklik troos en herstel. 

Ek sal my kind nooit vergeet nie. Ek huil na 13 jaar steeds oor haar, ek verlang baie na haar en 

gesels met haar, maar ek weet sy is beter af waar sy nou is. Ek sien haar in blomme, in die kat, in 

soveel goed. Ek wens ek kon haar nog een keer sien en haar vashou. Ek sal haar altyd voel, ruik 

en ervaar. Vir my lewe sy altyd. 

Daar is net een manier om aan te gaan met die lewe: Geloof in God. Hy dra my vandag nog en ek 

weet Hy sal altyd. Ek sou nooit gewees het waar ek vandag is as ek nie saam met God gerou het 

nie. Alle eer aan Hom!  

       (’n Ma se vertelling) 
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In die vorige uitgawe van Vroueflitse is inleidend gepraat oor die eenvoudige maar werkbare 

definisie van trauma, ’n paar simptome kenmerkend aan trauma is verduidelik, en daar is gesels 

oor die invloed van trauma op die brein. 

Wat kan in hierdie artikel oor die trauma van die afsterwe van ’n kind gesien word? 

 Dood – veral dié van ’n kind – is altyd ’n groot skok en trauma. Die brein raak nie gewoond aan 

dood nie. 

 In trauma ervaar ’n mens talle emosies – hartseer en ’n verlange wat voel soos ’n fisiese pyn. 

 Daar is ook baie vrae, met geen antwoorde nie.  

 Die hantering van trauma is ’n baie eensame pad. Dit begin met ’n doelbewuste besluit om 

tog die pad na herstel te stap, stadige tree vir stadige tree.  

 Mense gee om, maar vergeet gou en gaan aan met hul lewens. 

 Mense se woorde en dade kan ’n groot hulp en troos wees, maar kan ook baie seermaak. 

 Die brein vergeet nie trauma nie. Die brein leer net om met die nuwe werklikheid saam te leef.  

 Geloof in God speel ’n baie belangrike rol in die verwerking van trauma. 

Hoe oorleef ’n mens die seer wanneer die dood jou kind van jou af wegruk? Die verlange en groot 

gemis? Die gesin wat nou moet funksioneer sonder een van die gesinslede? In hierdie proses 

word jy onherroeplik verander. Jou hele menswees word hierdeur geraak en beïnvloed jou 

gesinslewe en identiteit.  

Hoe klim jy ’n berg? Tree vir tree...  Hoe gaan ek vorentoe? Een dag op ’n slag... 

Hierdie moedige besluit van jou raak die lewens van almal om jou. Ons vertel in ons 

slotaflewering van hierdie reeks artikels oor trauma waar die hoop is vir elke ouer na die afsterwe 

van ’n kind. 

 

Volgende keer…  die trauma van… 
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    Sonstilstand en Stonehenge    

          Mari-lizé Beukes 

In ons kinderjare is vir ons vertel die kortste dag en langste nag lui die begin in van die winter 

vir ons in die Suidelike Halfrond! Die wintersonstilstand vind gewoonlik plaas op 20 of 21 Junie 

en beteken die son “staan stil” om sy draai te maak en dat winter in sy volle glorie gearriveer 

het! In die Noordelike Halfrond het somer nou aangebreek.  

Die sonstilstand (Latyn: solstitium) is wanneer die son sy mees noordelike of suidelike posisie 

bereik ten opsigte van die aarde. Omdat die kanteling van die aarde se denkbeeldige as teen ’n 

hoek van 23,5 grade lê en die aarde so skuins in sy wentelbaan om die son beweeg, is die son se 

strale in Desember loodreg op die Suidelike Halfrond en ervaar ons die somersonstilstand op 21 

of 22 Desember – die langste dag en die kortste nag! Ons bure in die Noordelike Halfrond bibber 

nou van die koue!  

Stonehenge en sonstilstand-feesvieringe in die Noordelike Halfrond is sinoniem. 

Duisende mense van regoor die wêreld kom elke jaar op 21 Junie by Stonehenge bymekaar om 

die somersonstilstand te vier in die Noordelike Halfrond en te sien hoe die son se strale perfek 

oor Stonehenge se klippe 

opkom – so asof hierdie kring 

van klippe spesiaal vir die 

viering van die sonstilstand 

opgerig is. 

Stonehenge is seker een van 

die beroemdste prehistoriese 

monumente ter wêreld en 

argeoloë se navorsing dui 

daarop dat hierdie kring van 

regop klippe opgerig is tussen 

3000 en 2000 vC.  

Stonehenge is geleë in Wiltshire, Engeland en is ongeveer 13 km noord van die dorp Salisbury. 

Unesco het Stonehenge in 1986 by sy lys van wêrelderfenisgebiede gevoeg, en nou val 

Stonehenge onder beskerming van die Britse regering. 

Verskeie mites bestaan oor die ontstaan van Stonehenge, want geen geskrewe rekords kon 

opgespoor word nie. Daar bestaan ook geen bewyse oor die metodes wat gebruik is om die 

massiewe klippe te beweeg om die kenmerkende kring te kon vorm nie. Die ruïnes van hierdie 

kring van regopstaande klippe is afkomstig uit die Bronstydperk en die Nuwe Steentydperk.  

Tegnieke uit hierdie tydperke is al gebruik om te demonstreer hoe die uiters swaar klippe 

vermoedelik geskuif is tot in dié posisies. 
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Verskeie navorsers glo dat die klippe spesifiek so geplaas is om die somersonstilstand se perfekte 

sonsopkoms en die wintersonstilstand se perfekte sonsondergang in die Noordelike Halfrond vir 

ons te wys, maar aangesien geen geskrewe rekords opgespoor kon word nie, word die teorie aan 

ons verbeelding oorgelaat... 

Die enigste inligting waarop wel 

staatgemaak kan word, is argeologiese 

ontdekkings wat daarop dui dat die 

aanvanklike basis waarop Stonehenge 

gebou is, ’n begraafplaas was vir ’n antieke 

volk wat daar naby gebly het in 3000 vC. 

’n Ander volk as dié wat reeds daar gebly 

het, was in 2600 vC verantwoordelik vir die 

oprigting van die klippe in die formasie soos 

ons dit vandag nog kan sien.  

Die klippe is in ’n kring opgerig, en wanneer die somersonstilstand op 21 Junie plaasvind, kom die 

son presies bokant die heel stone op en skyn presies in die middel van die kring van klippe. Met 

die wintersonstilstand in die Noordelike Halfrond op 21 Desember sak die son in die namiddag 

en skyn die strale ook presies bokant die heel stone tot in die middel van die kring van regop 

klippe.  

Voorwaar iets om te sien! Maak seker Stonehenge is deel van jou vakansieplanne wanneer jy 

Engeland gedurende enige van hierdie sonstilstande besoek! 


