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’n Spesiale dankie aan die sanger Danie Niehaus dat 

ek die lirieke van sy pragtige lied, Parys in die Somer deel 

van my boek kon maak. Sodoende breek die nostalgie van 

Parys deur tot binne-in my eerste roman 

 

 

 

 

Onthou jy Parys in die winter 

Sy sneeu wat sag na jou tas 

Met wasemwoorde teen my ruit 

Verdwaal jy in my jas 

Ek dink aan die gloed van jou wange 

Die ewigheid van jou lyf 

Jou mond wat kwistig oor my vee 

My wasig bedien keer op keer 

Onthou jy, Onthou jy”. 
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Hoofstuk 1 

 

“Tinka, jy is seker nie ernstig nie … of is jy?” Madelein kyk haar 

jonger suster ontsteld aan. Die hemel weet, haar impulsiewe sus 

het deur die jare al oor en oor bewys dat sy tot enigiets in staat is. 

“Natuurlik is ek!” Tinka lek ongesteurd haar vingers af wat ’n 

veeg deur Madelein se koekmengsel gemaak het. Madelein 

vergeet skoon om haar te berispe, gee net outomaties ’n 

jammerlappie aan. 

“Ek gaan vir Kersfees Parys toe. Ek wou nog altyd en nou is die 

tyd voordat ek oeroud word.” 

“Magties Tinka. Nege-en-twintig is wraggies ook nie oeroud 

nie en buitendien ...” Madelein is so ontsteld dat sy die ketel 

aansit. Kruietee, dis wat sy nou nodig het. Vir haar senuwees en 

sommer ook om haar te staal vir die volgende bom wat gaan kom. 

Want kom, gaan hy kom, daarvan is sy doodseker. Sy kreun 

saggies.  

Sy kyk na haar suster. Sy is beeldskoon, geseën met hulle 

oorlede ma en ouma se unieke voorkoms. Goudrooi hare wat in 

natuurlike krulle tot ver onder haar skouers val en ’n vel soos 

porselein. 

Madelein het al baie gewens sy het ook daardie gene geërf. Sy 

kan egter nie kla nie. Haar eie donker skoonheid van hulle pa se 

kant, het haar darem die joolkoningintitel besorg en ’n glad nie 

onaardige wederhelfte nie. Studenteraadvoorsitter en al die ander 

regmerkies in die regte boksies. Om nie eers te praat van hulle 
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skattige tweeling nie. Alhoewel klein Karien, Tinka se naamgenoot, 

onrusbarend tekens begin toon van haar tannie se vrye gees. En 

dit op vyf jaar. Dit lyk darem of Benjamin, die ander helfte van die 

tweeling sy pa en oupa se besadigdheid geërf het.  

Die heel tyd wat Madelein met haar eie gedagtes stoei, bekyk 

Tinka haar geamuseerd. Foeitog, haar ousus is so verwilderd soos 

’n verkleurmannetjie op ’n Smartieboks. Moet deksels vervelig 

wees om altyd so korrek op te tree en alles altyd so perfek te wil 

doen. 

“Nou toe, uit daarmee. Hoekom juis Parys? Hoekom nie na ’n 

warmbron of ’n spa of selfs die wildtuin nie? Dan hoef ek my nie 

siek te bekommer terwyl ons in Disneyland is met die kinders nie.” 

Tinka spring so vinnig van haar stoel af dat die kinders se 

troetelkat, Adonis wat by haar voete geslaap het, opspring, vir 

Tinka ’n verontwaardigde kwaaikat kyk gee en streep dan met ’n 

benoude miaau by die deur uit. 

Ook seker bang vir die bom wat gaan volg. Madelein se oë volg 

die vlugtende kat.  

“Ek na ’n spa of die wildtuin? Ek is nie ’n spa-mens nie en ek 

gaan definitief nie in die bloedige hitte na ’n leeu of ’n bok soek 

nie. Buitendien, om vrou alleen na sulke plekke te gaan, kan nie 

vreeslik opwindend wees nie. Veral nie tydens Kersfees nie.” 

“Dit was seker nie juis die beste voorstel nie. Parys is sekerlik 

meer opwindend, maar daar moet jy weer lig loop vir die 

tweebeen dierasies,” erken Madelein. “En jy wil seker nie weer 

gaan ski in Switserland nie?” 

“Definitief nie. Ek het die wit Kersfeesding klaar gedoen. Dit 
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was wonderlik, sprokiesmooi en alles wat daarmee saamgaan. En 

wat die ander dierasies betref, ek is oud genoeg en heeltemal in 

staat om na myself te kyk. “Ai Madie,” sug Tinka, “ek wil dit regtig-

egtig so graag doen. Ek wou nog altyd. Buitendien…” Tinka aarsel 

toe sy sien hoe haar ouer suster se sierlik geboogde wenkbroue 

frons. 

“Buitendien wat, Kariena Katinka? Daar is baie meer aan jou 

skielike Parys toeganery as wat jy my wil laat glo. Terwyl ek 

daaroor dink, wat van Renier? Wat het hy te sê oor die hele 

gedoente?” 

Tinka sug. As haar suster haar eers op haar volle doopname 

noem, is sy in die warm water. Nee, maak dit sommer kookwater. 

Sy kyk af na haar hande wat skielik saamklem en antwoord dan in 

’n sagte stem. “Renier is history … finish ... kapoet. Hy het een van 

sy eerstejaarstudente meer begeerlik en gewillig gevind. Sy is glo 

meer modern, bla bla bla. Whatever.” 

Tinka vee ’n lastige traan af. Dêmmit. Dis al wat sy nou nog 

nodig het. Madelein se oordrewe moederinstink gaan spoedig 

inskop en sy het wraggies nie lus daarvoor nie. Sy is kapabel en 

bars in trane uit en dan gaan haar ousus heeltemal in overdrive 

gaan. Sy gaan sit weer stadig. Sy wil net weg, sover as moontlik van 

Renier en die eerstejaartjie wat aanmekaar gegom is en die hele 

kampus aan die gons het. Die feit dat hy tydelik geskors is uit sy 

pos as lektor by die ingenieursfakulteit, pla die twee duifies 

blykbaar bloedweinig, maar sy moet die ag-siestog-foeitog kyke 

elke dag op kampus verduur. Genadiglik is daar nog net ’n maand 

oor van die laaste semester. 
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“Dankie tog. Ek en Ben het nog die heel tyd gevoel dat Renier 

glad nie by jou pas nie. Hy is ’n regte laventelhaan. Het meer looks 

as breins en hopeloos te glad met die mond. In fact, ons dink hy is 

’n pyn in die … wag, dat ek liewer ’n wag voor my mond sit. Wat ’n 

verligting. Ek moet eerlik sê dat ek ’n groter bom verwag het.” Met 

dié woorde haal Madelein haar mooiste glase uit. “Hierdie vra vir 

’n celebration. Vergeet van kruietee. Wyn is ’n beter opsie. Ons 

gaan van Ben se uitsoekwyn drink. Net hierdie een keer.” 

Tinka is seker sy lyk soos ’n vis op droë grond. Nou het sy alles 

gesien en gehoor. Haar prim-en-proper suster het so pas haar 

altyd keurige taal gemeng, haar geliefde kruietee verruil vir wyn 

en amper ’n vloekwoord gebruik. 

Plotseling is alles net te veel vir haar. Sy bars in onbeteuelde 

lagbuie uit, hou later haar maag vas soos sy lag. Saam met die lag 

kom bevrydende trane. Dit voel asof daar ’n groot berg van haar 

skouers rol. Vir die eerste keer in ’n lang tyd voel sy lig en vérlig. 

Madelein kyk met besorgdheid na haar jonger sus, sit dan die 

bottel KWV-wyn neer en stap na Tinka. Sy trek haar uit die stoel en 

vou Tinka se skraal lyfie toe met moederlike arms. 

“Wat op dees aarde gaan hier aan?” vra ’n diep manstem 

skielik vanuit die kombuisdeur. Ben kyk die twee vroue be-

kommerd aan. Sy frons verdiep toe hy sy kosbare KWV-wyn op die 

kombuistafel sien. Hy hoop nie daar is moeilikheid nie. Met 

Katinka weet ’n mens wraggies nooit nie. 

Madelein maak haar los van haar suster, stap na haar man, 

soen hom kaplaks vol op die mond. “Katinka het die lig gesien en 

vir Randy Renier gelos,” verklaar sy dramaties. 
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Ben glimlag breed. “Wel, wel. Dit is inderdaad goeie nuus. 

Tinka, hy is jou nie werd nie. Hy was wat my betref nooit regtig jou 

tipe nie. Ek verstaan nou hoekom my KWV-wyn in die middel van 

die dag op die kombuistafel staan.” Ben gee sy skoonsus ’n be-

moedigende warm glimlag. Hy is baie lief vir hierdie skoonsussie 

van hom alhoewel hy somtyds dink sy is te veel soos ’n resiesperd, 

vurig en intens. Sy sal ’n baie besondere man moet kry om by haar 

by te hou. 

“Dit is nog lank nie al nie. Sy wil Parys toe gaan vir Kersfees,” 

onthou Madelein skielik wat haar vroeër ontstel het. 

“Parys? Ek hoop jy praat van Parys in ons eie land?”  

“Nee, my liewe man. Parys, hoofstad van Frankryk,” antwoord 

Madelein weer ietwat gesteurd. 

“Jip. Vir ’n hele maand. Dalk nog langer. Ek sal maar sien. Dalk 

hou ek so baie van Parys dat ek my planne moet verander.”  

Hierdie keer is dit twee verstomde gesigte wat Tinka aanstaar. 

Madelein gaan sit stadig, sy het geweet daar gaan nog ’n bom kom. 

“Wat van jou lektrisepos en jou kuns studente by die uni-

versiteit?” vra sy ontsteld. Die blote gedagte dat sy haar suster 

dalk vir lank nie gaan sien nie, is net te veel. Sy kan dit nie verhelp 

nie, Tinka sal maar altyd haar kleinsus bly wat sy onder haar vlerke 

moes neem kort na hulle ouers se noodlottige botsing. 

Tinka gaan hurk voor haar suster, neem haar hande in haar eie, 

kyk met ’n sagte glimlag op na haar ousus. 

“Madie, ek gaan vir my opgehoopte verlof gebruik. Een van my 

gewese en ook heelwat ouer kollegas wat semi-afgetree is, Dulce 

du Plessis gaan my klasse onderrig. Sy is self ’n wonderlike kunste-
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naar en blykbaar baie opgewonde om weer klas te gee. Ek het 

Parys gekies, want ek kan daar nog steeds my talent vir skilder uit-

leef. Dalk kry ek daar ’n nuwe muse. My Suid- Afrikaanse een is 

vuisvoos gebruik,” Tinka gee ’n skewe, half hartseer glimlaggie. 

“Jy is sekerlik nie hartseer oor Renier nie. Tinka?” Madelein 

klink skuldig ontsteld. Genade! Sy en Ben het vir die eerste keer 

openlik hulle afkeer gewys omtrent die man. Sy kyk vinnig na haar 

man wat plotseling doenig raak met die skink van die wyn wat nog 

steeds onaangeraak staan. Uit daardie oord gaan sy definitief nie 

hulp kry nie. Mans! 

“Nee wat, inteendeel. Ek besef vandag vir die eerste keer dat 

ons mekaar se tyd gemors het. Jy is reg, Sus, hy is te laventelrig en 

te ag … whatever.”  

“Wat ook al,” korrigeer Madelein. 

“Sy naskeermiddel het my ook hooikoors gegee,” merk Ben 

droogweg op met ’n sameswerende knipoog na Tinka. 

Daar is ineens ’n opgewekte atmosfeer in die kombuis. Ben 

gee elke vrou ’n glasie wyn en lig dan syne. 

“Ek drink op Tinka se vakansie in Parys, op die twee 

beeldskone vroue in my lewe en mag ons almal ’n wonderlike 

vakansie hê en Tinka meer as net ’n nuwe muse ontdek.” Hy 

knipoog weer skalks in Tinka se rigting. 

Madelein wil weer beswaar maak, maar toe sy sien hoe 

gemaklik die ander twee met mekaar is en hulle duidelike 

kameraadskap, besluit sy om haar aanvanklike teenstand te laat 

vaar. Sy wil tog nie die pretbederwer wees nie.  

“Hoe ver is jou reis- en verblyfreëlings? Kan ek my sekreta-
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resse aanbied om jou te help daarmee? Sy is al gekonfyt en han-

teer al die rompslomp wat met 'n oorsese reis – in die geval vakan-

sie – gepaard gaan.” 

“Ek sal dit baie waardeer, Ben. Jy weet tog dat ek 'n ou war-

kous is en sommige dinge sal vergeet of verkeerd doen! Soos met 

die Switserland-toer. Dit was chaos! Ek het by 'n plek tuisgegaan 

wat glad nie geskik was vir 'n jong dame nie, maar dit het so 

poskaartmooi gelyk op die internet.” Sy kyk halfskaam na haar 

suster. “En daar het sulke obskure karakters rond gehang. Dankie 

tog jy het my toe ook uit die penarie gehelp met jou vinnige 

reëlings vir ander verblyf.” 

Tinka sug sag. Madelein het seker rede om bekommerd te 

wees. Genadiglik is haar paspoort in orde. 

Die volgende oomblik is daar ’n lawaai, motordeure wat slaan 

en die getrippel van klein voetjies. “Helaas. Die Filistyne is op ons” 

sê Ben goediglik maar ook met duidelike trots toe die tweeling 

deur die deur bars. Karien is heel voor met ’n meer bedeesde 

Benjamin agterna. Hulle storm dadelik na hulle geliefde tannie. 

Tinka kry taai toffiesoene op die wang en nie-te-skoon handjies 

trek aan haar eens wit bloese wat nou besmeer is met 

vingermerke. 

  “Ai, gedra julle. Mens sal sweer julle sien julle tannie net nou 

en dan. Karien, hoe op dees aarde het jou nuwe denim ’n gat op 

die knie gekry?” vra Madelein moedeloos.  

“Sy het baklei. Met die skool se boelie,” antwoord Benjamin 

met duidelike trots in sy stem. 

Madelein voel na aan ’n floute. Hierdie dag is besig om in ’n 
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riller te ontaard. Terwyl sy nog dink wat om te sê, kom Ben tot haar 

redding. 

“Benjamin, vertel asseblief vir ons presies wat gebeur het. Ek 

en Mamma het nie geweet daar is boelies in julle voorskoolse 

klassie nie?” 

“Pappa, daar is net een, maar niemand hou van hom nie, want 

hy trek altyd die dogtertjies se hare en hy wil nooit saam 

bulletjierugby speel nie. Hy het vandag weer Sussie se hare getrek. 

Sy het hom gewaarsku sy gaan hom hard d...r, maar sy het nie die 

hele woord gesê nie.” Die laaste sin kom blitsvinnig toe hy sy ouers 

se geskokte gesigte sien. “Sussie het net die d en r gesê en toe vir 

Pietie gestamp. Toe stamp hy vir Sussie terug en Sussie val haar 

nuwe denim stukkend. Toe staan sy op en d ... klap hom.” Die 

laaste gedeelte word met gloeiende trots gesê. 

Madelein het deur die hele vertellery haar glasie wyn met een 

teug gedrink en toe gelate besluit dit is nou die tyd wat haar man 

liewer moet oorneem. Hy is immers die advokaat in die huis en die 

regte een om hierdie situasie te hanteer. As sy dit doen, gaan sy 

sweerlik ’n moord begaan en dan moet haar eie man haar dalk nog 

in die hof moet verdedig.  

“Goed, ek en Mamma sal later weer hierdie gesprek met julle 

herhaal en dan sal ons Maandag die hoof gaan sien. En Karien, ek 

wil jou later alleen in my studeerkamer sien. Goed so?” 

“Ja, Pappa,” kom ’n taamlik bedeesde stemmetjie. Tinka het 

die hele petalje met ’n glimlag agter haar hand en groot deernis 

gadegeslaan. Die tweeling is net enig in hulle soort. Sy hoop sy het 

ook eendag die voorreg van kinders van haar eie. As hulle boonop 
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enigsins so oulik soos haar peetkinders gaan wees, sal dit net ’n 

bonus wees. 

“Ek dink aangesien dit amper Kersvakansie is, moet ek vir ons 

gaan pizzas koop. Dan ontspan ons lekker en vergeet van die 

Pietie’s en Renier’s van die lewe. As Pappa en Mamma 

saamstem?” 

Die tweeling se opgewonde gille en smekende gesiggies gee 

die finale deurslag. 

“Klink na ’n gawe plan. Dankie, skoonsus. As jy nie omgee om 

gou te ry nie, dan hanteer ons net gou ’n sekere sakie met die 

kinders sodat almal ’n ontspanne aand kan geniet.” 

Altyd ’n gentleman alias uitstekende advokaat alias 

wonderlike pa en man vir haar sus, mymer Tinka toe sy na die 

restaurant ry. Sy is so bevoorreg om deel te wees van so ’n 

wonderlike familie. Ben het regtig die leemte gevul nadat haar en 

Madelein se ouers so skielik saam oorlede is in ’n kop-aan-kop 

botsing. Sy was maar vyftien jaar oud en Ben-hulle was reeds 

verloof. Ben se ouers het die twee geskokte meisies met soveel 

liefde ondersteun. Daar was geen ander familie nie en Tinka sal 

altyd die Steyns se meelewendheid onthou. Die hele Renier-

episode lyk nou so onbenullig. Eintlik is sy verlig. Nou kan sy 

aangaan met haar lewe. 

 

Heelwat later leun Tinka tevrede terug in die gerieflike 

rottangstoel in Ben hulle se gesellige lapa. Dit was heerlik. Dit het 

haar baie goed gedoen, hierdie onbeplande kuier. Die tweeling het 

haar gedaan gespeel in die swembad. Gelukkig dat sy altyd haar 
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swemklere byderhand hou wanneer sy kom kuier. 

“Kry hulle nooit einde nie?” vra sy haar suster terwyl hulle die 

spelery saam met Ben in die swembad dophou. 

“Jy is ’n mooi een om te vra, daardie twee kon jou kinders 

gewees het, veral Karien. ’n Miniatuur Tinka,” antwoord Madelein 

terwyl sy stadig aan haar vrugtedrankie teug. 

Tinka sit diep ingedagte. “Ek weet nie of ek ooit Meneer Reg 

gaan ontmoet nie, Sus. Lyk my al die goeies is al klaar gevat. 

Buitendien, ek is darem ook nie desperaat nie. Ek sien geweldig uit 

na my vakansie in Parys. Julle gaan Amerika toe en wanneer ons 

almal terug is, kuier ons weer saam. Maar ’n mens weet nooit nie, 

miskien hark ek tog ’n tall, dark and handsome Fransman nader.” 

“Asseblief tog, net nie ’n volksvreemde man nie, Tinka, belowe 

my.” 

“Ag toe nou, Madie, ’n man is definitief nie deel van my 

langtermynbeplanning nie.” Daar is ander goed wat sy ook in Parys 

wil gaan doen, ’n geheime begeerte wat sy al lankal op haar 

doenlysie wou aftik. Dit is egter haar geheim, sy kan dit nie met 

haar suster deel nie. Op geen manier nie. Madelein sal vir seker 

geskok wees tot in haar kleinste gepedikuurde toontjie. Nee, 

hierdie is net haar geheim.  

Tinka voel hoe die opwinding in haar begin opbou. Sy streel 

ingedagte oor Adonis wat weer sy verskyning van wie-weet-waar 

gemaak het. 

“Wat gaan julle met Adonis maak?” 

“Hy gaan by ons buurvrou, tannie Lenie, bly. Hy kuier hoeka 

tydig en ontydig daar, hy doen sy naam gestand, weet waar die 
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beste kuierplekke is,” antwoord Madelein luiweg. 

Ben en die kinders het intussen uit die swembad geklim en 

kom druipend nog snoepgoed soek. 

“Ek gaan ry, moet nog ’n paar lesings gaan voorberei vir my 

opvolger.” Tinka stoot die kat saggies van haar skoot en begin haar 

goedjies bymekaar kry. 

Na ’n oor-en-weergroetery klim Tinka in haar kanariegeel Volla 

en ry stadig en diep ingedagte na haar knus huisie wat sy met ’n 

gedeelte van hulle ouers se erfgeld gekoop het. Daar is beplanning 

om te doen en nie noodwendig van akademiese aard nie.  

Sy glimlag breed. Ook maar goed dat haar liewe ousus nie haar 

gedagtes kan lees nie. Met ’n duidelike voorgevoel dat haar reis 

opwindende dinge inhou en groot opgewondenheid, draai sy by 

haar woonplek in.  


