
 
  



© Nico Schamrel 

Eerste publikasie Januarie 2020 

ISBN: 978-1-77630-144-7 

Geset in Calibri 12 

Teksversorging: www.pendit.co.za; info@pendit.co.za  

Tipografie: www.pendit.co.za, bets.adminco@gmail.com 

Omslag: NS Kreatiewe Ontwerp: www.nicoschamrel.com  

 

 

Alle regte voorbehou. Geen gedeelte van hierdie boek mag sonder 

skriftelike verlof van die uitgewer gereproduseer of in enige vorm of 

langs enige elektroniese of meganiese weg weergegee word nie, 

hetsy deur fotokopiëring, plaat- of bandopname, mikroverfilming of 

enige ander stelsel van inligtingsbewaring. 

 

This ebook is licensed for your personal enjoyment only and may 

not be re-sold or given away to other people. If you would like to 

share this book with another person, please purchase an additional 

copy for each recipient. If you’re reading this book and did not 

purchase it, or it was not purchased for your enjoyment only, then 

please return to Amazon.com or your favorite retailer and purchase 

your own copy. Thank you for respecting the hard work of the 

author.  

 

Uitgewer: Ns. Skrywershuis / www.nskrywershuis.co.za 

 

 

 

 

  



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondebok, Swartskaap 

 

Deur Nico Schamrel 

  



ii 

 

 

Hulle sê as daar so ŉ skielike stilte kom, kan jy op jou 

horlosie kyk – dit sal twintig oor of twintig voor wees. 

Binne daardie stilte vlieg die engel verby. 

Daar was een engel, niemand ken sy naam nie, 

maar die het gereeld so geruisloos verby gevlieg. Altyd 

met ŉ sonneblom in die een hand en ŉ swaard in die 

ander hand. Jy dink nog so aan iets waarop jy ŉ 

antwoord soek, dan val daar ineens ŉ veer uit die lug; 

waai by jou deur in, kom tot rus voor jou voete of lê net 

daar in jou pad waar jy loop. Dit is daardie laaste 

gedagte, die een saam met die veer se sien, wat die 

oplossing is.  

Maar die engel kan ook nie die hele tyd vere in 

almal se pad gooi as teken dat daar ŉ antwoord is nie. 

Hoe kaalgepluk sal die engel se vlerke nie wees nie? 

Daar is ook die sonneblom wat hy gebruik en soms is dit 

nodig om die swaard te swaai. Een ding is vir seker: jy 

lieg en bedrieg nie die engel nie. Jou woord moet jou eer 

wees.  
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Ongelukkig was dit die probleem met die 

sondebokke en die swartskape – nie almal van hulle se 

woord was hul eer nie.  

Vir die wat goed was, was daar altyd  ŉ goudgeel 

sonneblom. Vir die wat nie so goed was nie, was daar 

dDie laataand trein skommel op die treinspoor; rook 

borrel by die skoorsteen uit. Die stoker gooi nog kole op 

die vuur en die stoomenjin draf vinniger verby die 

spoorweghuisies, die speelparkie en die kafee. Die trein 

verhelder bekende skaduwees; ŉ ou murasie, ŉ ashoop 

en ŉ geroeste wrak. ŉ Onbekende skaduwee verdwyn 

skielik en onvoorsiens voor die trein.  

Die klank van ysterwiele op spore verdwyn al verder die 

donkerte binne. 

Hoe anders vir die Engel om treurend te aanskou 

hoe een homself van lewe ontneem terwyl hy daarvoor 

gevra het toe die Engel daar was, gehoor het hoe hy sy 

belofte maak. 
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Hoofstuk 1 

LIENA KLEINGELD 

 

Sy het skaars in die bediendekamer ingetrek, toe staan 

die katel op bakstene. Die sponsmatras was nuut, so 

ook die primus en die sinkbad wat teen die muur hang. 

Sy het haar tasse in die hoek gesit en haar bed 

oorgetrek. Haar dompas het sy onder die matras 

weggesteek; uit die oog, uit die hart. 

Liena het versigtig op die bed gaan sit, gevoel-

voel aan die matras, haar hand oor die oortreksel 

gestreel; sag, vroulik, pienk en blou blomme. Vir ŉ tydjie 

het sy na die lig gestaar; elektrisiteit, ŉ geel skerm wat 

hang aan ŉ koord – met haar oog die draad gevolg tot 

by die skakelaar bokant haar bed. Die los mat onder 

haar kaal voete was dik, warm en wollerig. Sy het met 

haar tone die wol geknyp. Toe staan sy op en skuif die 

gordyne versigtig oop; ŉ groen tuin met bont blomme, 

rankrose, versorgde blombeddings, wasgoedlyne. 
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ŉ Hele week se wasgoed. Met ŉ kromrug 

gestaan, seep gesmeer en met haar hande gewas, 

uitgespoel, opgehang. By haar ouerhuis – almal se 

wasgoed gewas. 

Daar was ŉ waskom en beker op ŉ wastafel met 

ŉ skoon handdoek, waslap en seep. Die water was 

warm toe sy dit in die skottel gooi. Die stoom het die 

spieël toegewasem, haar gesig weggesteek agter ŉ 

gaasgordyn. Haar refleksie in die water het 

rondgeskommel tussen die watergolwe; heen en weer, 

stadiger beweeg, tot sy haar vinger in die water druk en 

dit roer.  

Laat sy bykom! Papnat gegooi; emmers yskoue 

water, bed nat, vloer verspoel, druppels loop teen die 

koue mure af. 

Die pers koekieseep het geruik na broos 

laventelbos en heuningblom, dit nader aan haar neus 

gebring, geruik, ingehou en stadig laat ontsnap. Met ŉ 

slepende beweging het die seep oor die nat waslap 

gegly, dan oor haar arms, nek en gesig. Gewas, eers 

stadig, toe aanhoudend, asof sy die bruin wou afwas en 
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met harde rukbewegings al hoe harder geskrop. Die vuil 

wou nie af nie, die sweepslae se donker merke wou nie 

weg nie. Moed opgegee, haarself afgedroog, haar 

werkjas en voorskoot aangetrek en haar hare bedek 

met ‘n kopdoek.  

Gaan ons dans dat jy so uitgevat is? Ai, my ou 

Liena. Eendag gaan ek vir jou ŉ trouring koop met ŉ 

egte diamant, belowe. Jy ken mos vir Jonas, as hy ŉ 

belofte maak, bly hy daarby. 

 

Eendag sit sy op haar bed, diep ingedagte, gee sagte 

slurpe aan haar tee. Sy het groot geskrik. ŉ Klein wit 

hand wat om die deurkosyn beweeg, toe die bekende 

gesiggie met die blonde hare en blou oë wat halfpad by 

die deur nuuskierig na binne loer. Hy het verleë 

geglimlag. 

“Hoekom staan jou bed op bakstene?” vra hy 

terwyl sy oë oor die kamer dwaal. 

“Sodat my tas onder die bed kan pas,” jok sy. 

Hy het onder die bed geloer, maar haar tas was 

bo op die hangkas. 
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Toe staan sy op en loop na die spieël, kam haar 

hare en bind weer die kopdoek oor haar kop. 

“Dink jy jy is mooi, Liena?” Hy het skaam op haar 

bed gaan sit. 

So het hy al hoe nader beweeg, haar kamer 

dieper binne gekom as net die deur. Dieper in haar hart 

gekruip as net buite die grenslyn. 

Vir ŉ oomblik het sy teruggekyk na die vrou in 

die spieël. “Ja, ek dink ek is mooi.” Sy wou lag, maar die 

een in die spieël was te stukkend om te skater en het in 

twee stukke vir haar geloer – ŉ kraak in die spieël wat 

dwars oor haar gesig kloof. 

“Ek dink ook jy is mooi, Liena.” Hy lag en val om 

op die bed met sy hande oor sy gesig. 

“Toe, jy beter gaan. Jou pa het nou net na jou 

geroep en jy weet hoe kwaai raak hy as jy nie vinnig 

genoeg kom nie.” 

“Hierso, dit is vir jou.” Cornelius haal ŉ foto uit 

sy broeksak. “Mamma sê ek moet dit vir jou gee. Dit is 

die foto wat sy van jou en Jonas geneem het. Julle lyk 
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mooi saam, nè Liena?” Hy lag weer en hou sy hande 

skaam oor sy gesig. 

“Dankie, gaan nou, voor jou pa jou weer pakslae 

gee,” waarsku Liena terwyl sy met haar bruin hand oor 

sy wit kuifie streel, “en jy weet hoe kwaai kan hy wees!”  

Cornelius hardloop bang en grootoog die huis 

binne. 

Sy het aandagtig na die foto gekyk voor sy dit 

langs haar dompas onder die matras weggesteek het. 

 

Toe trou sy met Jonas. Hy het ŉ sinkhuis gebou in 

Blikkiesdorp. ŉ Groot vertrek; twee sitkamerstoele, ŉ 

twee sitplektafel, koskas en kookgeriewe. Die ander 

vertrek was die slaapkamer; dubbelbed, hangkas, 

spieëlkas en ŉ sinkbad. In die hoek was die wiegie wat 

Jonas met soveel sorg uit oorskiet planke gemaak het, 

met ŉ sagte sponsmatras. Hy het die wieg wit geverf en 

met ŉ dun kwassie en swart verf die kleinding se naam 

geverf – Lukas – en twee harte geteken. 

“Dié is sy ma en pa se twee harte,” het hy trots 

gesê en sy hande op haar maag gesit, afgebuk om die 
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kleinding se hart te hoor klop. Toe lag hy skelm en skud 

sy kop. 

“Hom pa se kind dié.” 

 

Sy is nie terug werk toe nie. Daar was Lukas om na om 

te sien. Soms het die sinkhuis net te veel geraak. Alleen 

moes sy soms onder die sinkplaatdak slaap wat klap en 

kraak, want Jonas was of besig om skroot te laai om te 

verkoop, of op pad om aflewerings te doen vir die 

koeriermaatskappy. Die aflewering was maar selde. 

Jonas het meer in ŉ dag verdien met sy donkiekar; 

vullisverwydering, skrootverkope en tuinwerk. Soms het 

hy sommer onder die donkiekar geslaap wanneer hy te 

ver van Blikkiesdorp was.  

Haar verlange na die mense, die klein seuntjie met die 

blou oë, het mettertyd stiller geraak.  

Toe sy wel eendag met Lukas op haar rug by 

hulle opdaag, was niemand tuis nie. Sy het op die 

trappe by die agterdeur gaan sit, Lukas geborsvoed en 

toe weer die lang pad aangedurf. Jonas het nie geweet 

nie. Hy was te besig om na haar en Lukas om te sien, te 
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spaar vir die beloofde ring en te bedrywig om te sien 

hoe sy kind groot word.  

 

Waansin, die dag toe die polisie hulle kom treiter. Krap 

met stokke teen die sinkplaathuise, gooi klippe op hulle 

dakke, skiet skote in die lug en slaan dan weer met 

planke teen die buitegeboue. Mense skree, ander 

hardloop verwilderd in die straat en kruip weg in stege 

tussen huisies. Hulle laat die honde los; chaos, spring 

oor heinings en wil die kinders verskeur. 

Sy het voor hom gaan staan, gebewe van skok. 

Hy het sy knuppel gelig en haar aangegluur. 

“Asseblief, los ons meneer. Ons het kinders en 

hulle is bang. Hoor hoe huil hulle, asseblief. Ons doen 

niks verkeerd nie.” Gesmeek soos een wat pleit vir haar 

lewe. Jy weet skielik dat jy in jou lyf moet bly, want as jy 

nou sou uitklim, maak jy dood. Hierdie Mag is wat jou 

binne hou, jou emosies beperk tot net ŉ ja, nee, 

jammer, sal nie weer nie. 

Jonas het nie daarvan geweet nie. 
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Nou is sy terug waar dit alles begin het. Buite haar 

kamervenster is ŉ blomkleed van goudgeel 

sonneblomme, koppe gedraai na die helder somerson.  

En die mense om haar staan ook so; kyk vir die helder 

lig met hulle oë toe, nie omdat die lig te skerp is nie, 

maar omdat die Helder Lig so Heilig is.  
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Hoofstuk 2  

‘N DAG VOL DINGE 

 

Ma-Nellie huil nie, want daar is lankal nie meer trane 

nie. Na agt jaar dat sy en Cornelius na hom moes 

omsien, is die trane lankal opgedroog. Sy brutaliteit het 

haar hard gemaak. Wanneer mens so uitasem daar lê en 

met die bietjie asem wat God jou nog gun, skree en 

alles vervloek, is daar nie meer simpatie of meegevoel 

nie. Jy bid dat Hy eerder die laaste teug van sy 

asemhaling sal smoor. 

“Ons moet seker aanstaltes maak kerk toe en dit 

agter die rug kry.” Asof dit ŉ onplesierige las is. Dit was. 

“Ma moet sterk wees,” probeer Cornelius troos 

en sit sy arm om haar lyf. 

Sy voel so verlig, asof sy saam met die mossies 

op die telefoondraad kan sing en wegvlieg. Vry. 

“Sterk wees? Vir wat? My liewe Cornelius, ek 

was vir agt jaar sterk onder die ystervuis van jou pa. Dit 

het my net sterker gemaak.” Sy neem haar handsak van 
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die gangkas af en stap voordeur toe. “Toe, kom jy? 

Maak seker die voordeur is gesluit.” 

Vreemd, die dag waarvoor hulle so lank gewag 

het, het nou ŉ somberheid daaraan. ŉ Donker gevoel 

wat skaduwees gooi waar die lig verdoof het. Hy het 

altyd gedink hy sal verlig voel, asof die sterre saam met 

die son uit die hemel skyn en dat daar ŉ gevoel van 

verlossing sal wees, ŉ blydskap – nie oor die dood nie – 

eerder omdat die pad vorentoe soveel helderder is. Die 

dood bring tog ook nuwe lewe? 

As Liena nou hier was, sou sy dit mooi kon 

beskryf het. 

Hy stap na buite. Ma Nellie sit reeds ongeduldig 

in die motor en wag. 

“Waar draai jy so?” 

“Ma is ongeduldig.” 

“Ek is, want ek wil hierdie dag omkry. Ek wil op 

die stoep gaan sit en ek wil wonder hoekom ons 

verdomde straat nog nie geteer is nie. Ek wil kliphard vir 

die mossies vra waar hulle vanaand gaan slaap sonder 

dat iemand dink ek is mal. Ek wil gaan luister na dit wat 
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ek nie meer hoor nie. Sy geroep omdat die pispot vol is. 

Sy geskree omdat die kos te lank neem. Ek wil die honde 

hoor blaf in plaas van sy vieslike hoes!” Sy skree dit uit 

haar lyf met ŉ laaste paar trane. Sy voel so lig. 

Sy kyk rond; links, regs, dan draai haar kop 

anderkant toe. 

“Soek Ma iets?” 

“Nee, ek kyk net. Alles lyk so mooi. Toe jou pa sy 

laaste asem uitgeblaas het, het ek op die 

badkamerskaal geklim. Ek was sestig kilogram ligter.” Sy 

glimlag skelm. 

“Ma!” 

“Wat? Moenie vir my sê jy voel bedruk oor jou 

pa nie.” Sy sug en krap in haar handsak en maak dit 

weer toe. 

Hulle ry die hoofstraat af. 

“Ek is meer bedruk omdat ek vandag vir Liena 

mis.” 

“Ek ook. Ek mis haar baie. Pas op!” skree Nellie 

skielik. “Pasop vir die donkiekar! Jammer ek wou jou nie 
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laat skrik nie, maar ek is altyd so bang hulle skrik en trek 

voor mens in. Is jy oukei?” 

“Natuurlik, Ma. Hier is ons nou. Nogal heelwat 

karre. Daar is die lykswa, ek gaan langs dit parkeer.” 

“Moet jy? Toemaar … ek verstaan.” Sy kyk deur 

die venster na die kis agter in die lykswa. Daar lê hy, 

toegespyker. Wat het hy van sy lewe gehad? Het hy ooit 

die lewe werklik geniet?  

“Is dit jou wraak, Cornelius? ŉ Pienk ruiker op 

jou pa se kis?” 

“Ek kon dit nie weerstaan nie.” 

Die kind is skeef. Jy moet hom goed bliksem. Jy’s 

te verdomp sag met die mannetjie. Dis omdat jy hom so 

oppiep, want jy wou mos ŉ dogter gehad het, nie waar 

nie? Maak hom taai, Nellie, maak hom rof. As hy 

eendag ŉ moffie is, sal dit jou skuld wees.  

Hulle kan hom nie begrawe in sy dans-en 

kerkskoene nie. Die buurman is behoeftig en hy moet 

die skoene erf. Wie gaan in elk geval sien wat hy in die 

kis dra? Pa erf Ma se pienk pantoffels. Hy word begrawe 

in sy safaripak met die verbleikte kol langs die gulp en sy 
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geërfde pienk pantoffels. Hulle balsem hom met Old 

Spice vir die hiernamaals. Die res van sy klere skenk Ma 

vir die bure. Sy onderbroeke word Brasso-lappe. 

By die oop graf prewel dominee soos alle 

predikers doen: van stof is jy gemaak, tot stof sal jy 

terugkeer. Vir ŉ laaste respek, net om darem ŉ emosie 

te ontlok, speel Cornelius sy pa se gunsteling liedjie oor 

ŉ kassetspeler terwyl die kluite op die kis klap.  

Spanish Eyes. Please, please don't cry. This is just 

adios and not goodbye. Soon I'll return. 

“Adios, Pa,” fluister Cornelius saggies. “Dit ís 

goodbye.”  

Want buite die hekke van die begraafplaas is 

daar ŉ wit lig wat na rooi gloei. Trane val op warm kole. 

Die hel se deure slaan toe en die duiwel stook sy vuur. 

 

Ousus Bessie de Lange het pers hare, oeroue 

skoonsuster van Pa, loer onderdeur haar hoed. Hulle 

moes eerder haar Gé laat sing het, dink sy. Sy het 

gehoop hy sal hier wees.  
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Haar geliefde dogter, Maria, hou haar verloofde, 

Blackie Swart, se hand vas. Sy is rond en vet en niemand 

kon tot dusver oplet dat sy verwag nie. Sy steek dit weg. 

Met die skrapse inkomste en haar bydrae behoort hulle 

die mas op te kom.  

Verloofde is ŉ maer mannetjie wat as 

werktuigkundige weet waar om ŉ motor se enjin te 

verstel, maar ŉ enjin sit nie in die paneelkissie nie. 

Wanneer die geluk na sy kant toe draai, gaan die lewe 

soveel beter wees. Jy moet net nie dat die kans 

verbyglip nie. 

Faan Viljoen, met ŉ geheime tatoeëermerk, ŉ 

geskeide man wat graag ŉ meisie wil ontmoet sonder 

bagasie. So groot en sterk as wat hy is, is sy hart so klein 

en sag vir die regte persoon.  

Aan die oorkant van Nellie staan die nuwe 

blokman, Barend Matthys. ŉ Boer met ŉ plaas en ŉ man 

met sy eie geheim, op  soek na ŉ sleutel wat op ŉ slot 

pas. 

Effe agter almal staan Markus, die elektrisiën. Hy 

het ŉ portret teen sy muur en ŉ skoendoos onder ŉ los 
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vloerplank. Sy oog dwaal na die anderkant, waar 

Cornelius langs sy ma staan. Daar is ŉ vonk in sy oë wat 

hy nie meer kan blus nie en gedagtes waarteen hy nie 

meer kan veg nie. 

Dominee maak ook ŉ sukkelbestaan. Die rykes 

dra hóm, maar wie dra die behoeftiges? Die huis met 

die rooilig op die stoep is die enigste heenkome 

wanneer die behoefte groot is en die sonde min. 

Die een wat nie by die oop graf staan nie, is 

Meisie. Sy sit op ŉ parkbank in Durban en skryf ŉ brief. 

Hoekom sy so lank geneem het om dit te doen, kan sy 

nie aan haarself verduidelik nie. Sy plak ŉ seël op die 

koevert en gooi dit in die rooi posbus. Sy hoop haar 

mense bly nog by dieselfde adres. 

Elkeen het ŉ verbintenis met mekaar. Gooi ŉ 

klippie in die water en die kring word groter met kartels 

en golwe. Doodstil staan hulle om die graf. Die water is 

spieëlglad.  

Wie gaan eerste die klippie in die water gooi? 
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Miskien is dit nou nie die regte tyd nie, maar sy moet 

liewer vir almal vertel. Ma Bessie raak so deurmekaar 

en voor sy dalk onverwags haar kop neerlê, beter sy dit 

agter die rug kry.  

By die tee en versnaperings kom sit Maria langs 

Cornelius. Sy weet nie hoe om te simpatiseer nie. Hoe 

sê ŉ mens jammer wanneer jy weet dat daar meer 

blydskap is as rou? Dit klink vreeslik. 

“Ek het iets om jou te vertel,” begin sy en neem 

eers ŉ happie van ŉ vleispastei. 

“Niggie, ek dink ek weet klaar. Is jy swanger?” 

“Hoe weet jy?” 

“Jou voete lyk soos uitgeryste vetkoeke. Hoeveel 

maande?” 

“Ek weet nie eintlik nie, twee of drie maande?” 

“Was jy nog nie by ŉ dokter nie, Maria?” vra hy 

verbaas en staan vinnig op met sy hande in die sy. 

“Nee.” 

“Dan neem ek jou môre. Laat ek jou darem 

gelukwens, maggies.” Hy gee haar ŉ drukkie en ŉ soen 

op haar voorkop. “Dan moet ek seker begin om die 
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troue te beplan? Wie weet almal?” Hy probeer sy 

opgewondenheid beteuel. 

“Sover net jy. Ek sal vanaand vir my ma vertel. Ek 

en Blackie het nog nie op ŉ datum besluit nie, want ons 

moet nog na ons geldsake kyk. Ek weet sy ouers sal nie 

veel bydra nie.” 

Pa is grootbaas van die polisie. Ma is hoog in 

alles waarby sy kan aansien vind. ŉ Aangenome kind 

met verkeerde chromosome en swak gene. ŉ Boorling 

uit die middelklas wat nie sy hande van ander se goed 

kan afhou nie. 

“Verskoon my, Maria, maar daar is iemand wat 

my wil sien. Ons gesels weer môre? Kom na my salon, 

dan styl ons jou hare weer, wat sê jy?” Hy hou haar 

hande vas en gee dit ŉ ligte drukkie. 

“Alles reg, tot môre dan.” Sy vee met haar hande 

oor haar hare. Sy kyk vir Blackie wat in ŉ hoek staan en 

met Faan Viljoen gesels. Sy sug en glimlag. ŉ Lawwe 

mens, dink sy, met te veel testosteroon en te min 

breinselle. Tog het sy hom so innig lief.  
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“Waaraan dink jy?” Ma Bessie kom sit langs haar 

en vee haar mond af. Rooi lipstiffie wat ŉ streep trek 

oor haar wang. 

“Ek dink hoe gelukkig ek is om Blackie by my te 

hê. Hy is nie so bad nie, Ma. Ja, ek weet, hy is nie die 

ideale man wat Ma vir sou gekies het nie. Hy’s net ŉ 

mechanic en het nie veel van ŉ geleerdheid nie, tog ...” 

Daar is net iets omtrent Blackie wat haar anders laat 

voel. 

“Tog wat? Ek sal nie weet nie, my kind. Na jou pa 

verdwyn het, het alles in my lewe verander. Ten minste 

is Gé daar. Ek dink elke dag aan hom, weet jy?” 

“Aan Pa?” 

“Nee, Gé. Hy gaan my nog kom haal en dan ...”  

Sy val haar ma in die rede: “Ma, asseblief. Hy 

bestaan nie, hoor Ma? Gé ... hy is nie hier nie en sal ook 

nooit hier iewers wees nie. Ma fantaseer. Dit is Ma se 

verbeelding ... ai, Ma ...” Sy sit haar arms om die maer 

skouers en vee haar eie oë af met ŉ servet. 

“Jy is verkeerd, my kind. Kom, ons moet ry. Waar 

is daai aanstaande skoonseun van my?” 
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Sy loop weg, waai vir die mense in die verbystap 

en glip by die deur uit. Maria en Blackie volg. 

 

Cornelius groet vriendelik. Soms is daar skoenlappers 

wat binne jou maag rond dwarrel en hy voel ŉ hele nes 

wat binne fladder. 

“Markus, dankie dat jy gekom het.”  

Dan voel hy so onseker van homself in die 

teenwoordigheid van Markus. Liena sou al lankal raad 

gehad het, maar ... 

Hy glimlag en leun teen die muur. “Ek het besluit 

dat dit die regte ding is om te doen. Ek en jou pa het 

ons onderonsie gehad, maar ek het lankal daarvan 

vergeet. Wat is uitstaande skuld tog? Dis net geld. Daar 

is baie dinge in die lewe wat meer kosbaar is as geld.” 

Hy kyk met oë wat sag en onskuldig is. 

“Soos wat?” 

“Soos mense. Soos ... soos jy.” 

“Ek?” 

“Ja, ek dink jy weet wat ek bedoel?” 

Cornelius se oë is strak – ŉ vlakhaas in ŉ kollig. 
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“Goeiste, Markus ... ek sal jou skakel, dan kom 

eet jy een aand by ons. Reg so?” 

“Dankie, dis ŉ date.” Hy lag. 

Toe Cornelius wegstap, blaas hy stadig sy asem 

uit. Verligting. Dis ŉ date. 

 

Op pad huis toe was daar ŉ gevoel van tevredenheid en 

afsluiting. Die boek met al die rillers het skielik ŉ 

gelukkige einde, behalwe die laaste sin – asof daar iets 

in lê wat jou laat wonder wat volgende op jou wag. Die 

mooiste aartappels lê altyd bo in die sak.  

Hulle ry verby die donkiekar, gelaai met ŉ groot 

hoop skroot. Op ŉ ander hoek staan ŉ koerantverkoper 

en verkondig die hoofopskrif luidkeels. By die huis waar 

ŉ rooi lig in die aand op die stoep brand, is dit stil, net ŉ 

hond wat sy lyf teen die muur skuur.  

Toe hulle tuiskom, vlieg die mossies tot op die 

telefoondraad. 

Tree vir tree het Nellie alles ingeneem; die stilte, 

die mossies, die houtbank op die stoep, ŉ nuwe 
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roosknop, tortelduiwe wat pik aan die afgevalde 

lukwarte onder die boom. 

Sy’s vry. 

Sy gaan trek haar skoene uit. Stap kaalvoet stoep 

toe en gaan sit op die bank en staar na die mossies. 

“Toe, waar slaap julle vanaand?” roep sy 

spontaan uit en lag. 

Tjirp, tjirp, tjirp.  

Sy luister en sug salig. 

Sy stem is stil. Weg. 

 

Liena het aartappels geskil en in ŉ pot water gesit. 

Jonas en Lukas behoort nie laat te wees nie. Die onluste 

is minder deesdae. Dit is nie meer 16 Junie 1976 nie. Sy 

steur haar nie aan die politiek nie, maar jy word 

ingetrek deur die mense om jou. Die oorlog teen 

apartheid, haat teenoor ander, die verraad en twis 

onder mekaar is ondraaglik. Haar siening is anders. 

Vryheid en gelykheid gaan nie net oor politiek nie, dit 

gaan ook oor jouself as mens. Hier binne jou moet jy 

vryheid hê. Mense sluit hulself toe binne hulle eie 
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toeganklikheid. Hulle gee so maklik toe tot die kwaad en 

die verkeerde dinge, slegte invloede en die 

bedrieglikheid van ander. 

Dit is net onverstaanbaar dat jy jou kind so goed 

grootgemaak het, en dan gooi hulle alles om die eerste 

draai weg as jy jou rug draai. Lukas is besig om stadig te 

verander. Praat sy daaroor, vererg hy hom. Verkeerde 

vriende is ŉ verterende vuur wat jy nie maklik kan blus 

nie. Woede ook.  

Gebruik hy iets onwettigs? Jy wil liewers nie 

weet nie. Jy sê vir jouself dit kan nie wees nie, hy sal 

nooit so iets doen nie. Jy maak jou oë toe – nee, jy loop 

klaar met jou oë toe, want jy vrees die waarheid en 

vermy konfrontasie.  

Sy hoor die donkiekar langs die huis; wiele se 

kraak en die wa wat grrts toe hy afklim. Jonas en Lukas. 

Hulle klink opgewonde oor die dag. Sy maak die deur 

oop en loer na buite. Iewers blaf ŉ hond en ŉ kind huil 

moedeloos. 

“Naand, my vrou. Dolleeg, kyk!” Hy beduie na 

die leë wa en lag. “Daar is genoeg geld vir ŉ hele week 
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se lekker eet en vir ŉ ietsie mooi vir jou.” Hy soen haar 

op die wang en druk die geld in haar voorskoot se sak. 

“Dankie, Jonas. Ek kan sien jy is moeg. Kom 

binne. Naand, Lukas ...” Hy lyk befoeterd en ruk aan die 

stang van die donkie. 

“Naand, Ma.” 

“Het jy jou dag geniet?” 

“As jy die verkoop van koerante op ŉ straathoek 

as entertainment beskou, wel, dan was die dag seker 

nie bad nie. Dit vir ŉ paar rand se loose change. Twenty 

bucks en ŉ broeksak vol twee sente, ga.” 

“Twintig rand is baie geld, Lukas. Oom Giel 

betaal vyf en vyftig rand vir ŉ woonstel daar waar hulle 

bly. Jy moet jou seëninge tel. Vee jou voete af voor jy 

inkom.” 

Seëninge se gat. Sy keel is droog geskree, bene 

moeg om agter luigatte aan te hardloop wat in hulle 

blink karre sit en toeter blaas om ŉ koerant te koop. 

Groet nie eers ŉ mens nie. Vat die koerant, gee die geld, 

wag vir hulle small change. Ga! Die boere se moere. Hy 

hou die traffic light fyn dop, grawe kamma-kamma vir 
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die regte change. Raak ŉ boer vir jou mal as hy nie 

betyds sy change kry nie? Sjoe, kan hy vir jou vloek. Sy 

hele week se koerantgeld moer toe. Gou vergeet die 

bliksem van sy kerkmaniere en heiligheid. Kan ŉ 

boervrou haar vererg as jy sê sy lyk mooi vandag, ga. 

“Mevrou lyk baie spoggerig vandag?” O, nee – hotnot se 

kind soek groot moeilikheid. Jy hou jou voorbarig, 

voertsek jou robbies! 

Hy sug. So waar as wat daar ŉ Here bo sy kop is, 

hulle sal nog van hom lees op die front page. 

Eers sy voete afgevee en toe die geld op die tafel 

gesit. Ma kan alles vat. Hy het klaar sy share in sy linker 

skoen. 

“Ma kan vir ons van die geld goed koop vir daai 

lekker tert wat Ma maak,” sê hy gatkruiperig.  

Sy ken hom net so. Kom met mooipraatjies 

wanneer hy spyt is oor sy mislike houding.  

“Ek spaar dit liewers, ŉ mens weet nie wat die 

toekoms inhou nie. Enige iets kan gebeur. Dankie, my 

seun.” Here, sy het hierdie kind so lief. Help. 
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“My vrou, spaar jy vir daai beloofde ring?” Jonas 

lag. “Ek het nie vergeet nie, belowe.” 

Sy glimlag net. Altyd dieselfde praatjies, maar sy 

lief hom soos sonskyn en ŉ volmaan snags. Sy skep op; 

kapokaartappels, soet wortels, rys en tamatiebredie. Sy 

maak haar oë toe: “Here, seën ons in hierdie huis, hou 

U hand oor Jonas en Lukas. Gee ons die sterkte om 

satan te oorwin. Dankie vir die voedsel, Amen.” 

“Ek moet gaan skroot laai by die garage. Daar lê 

baie onderdele en dit beteken meer geld, my vrou.” 

Sy sê eers niks nie. 

“Ek gaan werk soek.”  

“Hoe nou, Liena?” 

“Ek sê ek gaan werk soek. Ek kan nie so sit en 

niks doen nie.” 

“Jy doen nie niks nie. Sorg ek dan nie genoeg vir 

julle nie?” 

“Skimp Ma op my?” 

“Ek skimp op niemand nie en ja, jy sorg 

oorgenoeg, Jonas. Ek wil net voel ek beteken iets in 

hierdie lewe, dis al.” Sy kyk af na haar bord kos. 
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“Nee,” hy sit sy mes en vurk neer, “nee, Liena. 

Dit is te gevaarlik daar buite.” Hy het klaar gepraat. 

Lukas staan op. Hy voel aan hoe iets krap by sy 

ma. ŉ Vrou kan nie so ingehok sit soos ŉ voël in ŉ hok 

nie. Môre maak sy huis skoon, was wasgoed, hang op, 

haal af, stryk en kom sit dan buite in die son en dink. Hy 

kan sien hoe sy dink; haar lippe wat beweeg, haar kop 

wat liggies skud en hoe sy soms onverwags beduie en 

dan weer haarself regtrek. ŉ Vrou kan nie normaal dink 

as sy so moet leef nie. Pa is te streng. ŉ Goeie man hoef 

nie so streng en oorbeskermend te wees nie. Hy like nie 

die atmosfeer nie. 

“Ek gaan oorstap na Flos toe.” 

“Jy kom nie laat in nie!” roep Liena agterna. 

Die deur klap toe. Net sy, Jonas en die mot om 

die lamp. 

 

“Ek word ouma. Hoor jy? Ek word óúma ... ouma Bessie. 

Hier is skaars ŉ plooi op my gesig, kyk.”  
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Sy skuif nader aan die spieël, streel met haar 

hand oor die plooie op haar wange en dan oor haar 

voorkop. 

“Nie ŉ plooi nie. Ek het geweet die saambly gaan 

een of ander tyd die ooievaar wakker maak.” Sy steek ŉ 

sigaret op en blaas die rook die lug in. 

“Ja, Bessie de Lange, nou word jy ouma Bessie.” 

Sy lag. “Gé? Hoor jy? Hy was vroeër hier,” praat sy met 

haarself in die spieël, “maar toe kom pla Maria en hy 

loop. Hy sal weer terugkom. Skaam vir ander mense, jy 

weet mos. Hy’t belowe hy gaan vir my sing, Liefling. 

Nee, jy mag vir niemand vertel nie. Netnou wil hy nie.” 

Sy kyk kwaai na die vrou in die spieël. 

“Hoor jy?” Sy begin sing: “Liefling, sal ons nie 

maar vergeet en vergewe ...” 

Sy druk die sigaret in die asbak dood en hoes. 

“Ek gaan jou ŉ groot geheim vertel. Hy het gesê 

hy gaan my bel. Nee, waarom sal ek jok? Glo my ook 

nooit. Toe, loop slaap. Ek gaan inkruip. Gé? Kom jy 

inkruip? Bly weg van daai spieël. Kom sê nag vir óúma 

Bessie.” Sy spot, giggel en trek die laken oor haar kop.  
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Dan neurie sy weer. Al verder weg, stadig, sweef 

weg soos ŉ wiegelied. 

Jy weet, dat ou herinnerings nooit vergaan nie, jy 

weet da ... 

Vas aan die slaap. 

 

 


