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Hoofstuk 1 

 

Orna Scott se bolyf buig oor die rooi-en-wit gevaarlint wat om die 

stutpale gespan is. Voor haar gaap die donker opening. Die bure 

moet hulle kinders hier weghou. Die gat is massief. Sy sweer 

hulle sitkamerbank sal hierin pas. Die geelbaadjie-werkers wat 

sy vroeër opgemerk het, het die wande met draad begin 

versterk, maar hoe gaan hulle die gat opvul?  

Sy tuur met skrefiesoë die diepte in, om net so vinnig die 

frons van haar voorkop af te skrik. Eers dink sy dis haar voet wat 

gly, maar toe polle gras en grond onder haar gewig verkrummel 

en sy halflyf in die gat hang, besef sy die grond het meegegee. 

Wanhopig klou Orna aan die stutpaal en met ’n lugpyp sonder 

suurstof, probeer sy om hulp roep. Sy het nog nooit krag in haar 

arms gehad nie. Arno het haar altyd geterg wanneer hulle op die 

bed gestoei het. 

Vrees gryp haar vas toe haar vingers begin gly. Sy gaan nie 

lank kan hang nie, en waar gaan sy land as sy val? Orna hyg na 

asem, probeer met een hand opruk om haar greep te verbeter 

en gee ŉ dowwe uitroep toe die grond waarin die paal geanker 

is, ook losbreek. Die donker ruimte suig haar in terwyl waaiende 

hande na vashouplek, wat nie daar is nie, gryp.  

Binne sekondes ruk haar lyf toe iets haar val stuit. Orna 

kreun vir die harde landing, maar haar fokus skuif na twee 

stukke bloudraad wat net bo haar kop afwaarts hang. Sy kry dit 

beet en loer versigtig oor haar arm. ŉ Kerm ontsnap uit ŉ droë 

keelgat toe sy nie ŉ bodem sien nie. ŉ Paar klonte grond bly van 
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bo tuimel en die dowwe landing dui op ŉ baie diep gat. Wat gaan 

hier aan?  

Haar bors brand van spanning. Self sal sy nie hier kan uit 

nie. Gemeet aan die hardheid en koue wat deur haar klere syfer, 

moet dit ŉ klip wees wat haar val gestuit het. Orna swets. Die 

ekstra gewig wat haar lyf bydra, kan die affêre laat meegee. Nie 

dat sy swaar is nie, maar hoe stewig is die klip geanker? 

Benoudheid maak haar lighoofdig. Gaan sy heelnag op hierdie 

spasie balanseer totdat die werkers môre opdaag? Dis te sê 

indien hulle nie oornag besluit om te staak nie. 

Met Arno se hedendaagse roetine weet sy nooit tot hoe laat 

hy en sy KZN-fietsryspan in die kroeg kuier nie. Voorheen was 

dit anders; toe hulle elke dag so gou moontlik van die 

buitewêreld na hul eie heiligdom wou ontsnap. Hy sou haar 

geselskap nooit vir die manne se manewales verruil nie. Sy tuit 

haar lippe in ŉ punt. Dit was nie veronderstel om op te hou nie. 

Vir ewig, het hulle voor die kansel beloof.  

Haar kop soek troos teen die klam grondwand, maar sy ruk 

weg van die glibberige koue. Al is dit September, is die nagte ver 

van warm af. Sy moet haar gedagtes beheer voor sy histeries 

raak oor ŉ koue donker nag wat voorlê. 

Haar vingers kramp van die vasklou aan die draad, die vrees 

sit om in sweet wat haar greep bemoeilik. Orna gryp verbete, 

maar kry nie vashouplek nie. As kind het sy aan ŉ koeispeen 

probeer trek, maar haar vingers het van die grillerige lel bly afgly. 

Sy sou nou eerder net weer daardie dogtertjie op haar maatjie 

se pappa se plaas wou wees. 
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Spierpyne van te lank in een posisie laat haar bene ruk. Haar 

ma sal ŉ asemspasma oor haar ontblote bene kry. Arno sou nie 

ŉ oog knip nie, hy sien haar nie meer raak nie.  

Sy verlang na haar man. Na dit wat sy moes gadeslaan 

vandag, verlang sy om haar vingers deur sy rooiblonde hare te 

kam, te streel oor sy rooi spikkelbaard terwyl sy aan sy onderlip 

wat effens onder sy vol bolip wegkruip, knibbel. Met ŉ glinster 

in sy oë sou hy afkyk en die soen verdiep het, terwyl sy haarself 

om hom seekat. Die gesin in die parkeerterrein het haar 

gedagtes teruggeruk na haar verbrokkelende lewe.  

Sy was op pad om orde bo-op haar kop te gaan kry toe die 

prentjie haar in haar voertuig vasgegom het. Oopmond het sy na 

hulle gestaar; die man wat die baba uit sy vrou se arms neem, 

ŉ piksoen op vroulief se slaap deel terwyl hy albei teen hom 

vasdruk. So eenvoudig. So belangrik. Haar hele dag was 

opgefoeter. Is dit te veel gevra om haar eie man se liefde te kan 

ervaar, sy hande op haar lyf, omgee en begeerte in sy oë 

wanneer hy na haar kyk? Arno se argeloosheid oor die probleem 

in sy lyf verpletter haar. Nog meer omdat sy as gevolg daarvan 

nooit haar eie kind sal hê nie. Dit maak seer. 

Orna kan nie waag om te beweeg of om na die gevlegte 

strook draad ŉ meter bo haar te gryp nie. Haar arms is te swak 

om haarself uit te hys. Hoe diep hierdie gat is, wil sy nie eers aan 

dink nie, nog minder aan die oorsaak van die insinking. Dis dalk 

ŉ ondergrondse waterpyp wat die grond uitgekalwe het, Indien 

daar sprake van ŉ sinkgat is, sou die inwoners seker kennis 

gekry het om te ontruim? Hofhoogte is immers ŉ nuwe voorstad 

in Durban en geografiese navorsing moes in plek wees voor die 

meenthuiskompleks opgerig is. 
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Sy oorweeg dit om haar knieë te lig, maar toe sy haar been 

stadig nader aan haar lyf trek, glip haar nommer agt voet 

vorentoe op die klam klip. As sy hier gly en val, is dit nie eers drie 

vloeke voor sy permanent stom is nie. Orna skud haar lang bruin 

hare uit haar gesig toe sy opkyk. Vir die eerste keer meet sy die 

afstand na die grasoppervlak; drie meter, dalk minder? 

Die lug raak vaal. Sy smag om aan haar naels te knibbel, 

soos altyd wanneer sy bang en bekommerd is. Dit het haar ma 

altyd grensloos geïrriteer. Kieme, Orna, kieme, het sy vermaan 

en haar lyf in ŉ gril geruk. Nou sit sy sowaar en verlang na hulle. 

Enige plek is nou beter as hierdie gat, selfs Ma se kliniese skoon 

huis en oorheersende persoonlikheid. Dit was so ŉ verlossing 

om na matriek in ŉ ander omgewing asem te haal, nie dat haar 

ma ooit die dirigeerstokkie neergesit het nie. 

Arno, waar is jy? ŉ Halfuur later sprei skerper lig oor die 

area. Die tuinligte het aangeskakel. Koue kruip deur haar lyf. 

Elke spier tril gespanne. Sy kerm hardop, roep na Arno al glo sy 

niemand is naby genoeg om te hoor nie. Dit is ŉ goeie plan om 

hardop te praat. Dalk is iemand ook so onnosel soos sy om te 

kom kyk wat hier aangaan. Orna vind die werklikheid van waar 

sy haar bevind, ironies. Haar huwelik het ook, net soos sy, in ŉ 

gat getuimel. Gaan iemand haar of haar huwelik kan red? 

 

Tyd word ŉ ewigheid, totdat sy uiteindelik harder stemme hoor. 

Realiteit klap haar hoop met een slag plat. Elke geluid vandat sy 

hier ingefoeter het, het net so sagkens verdwyn.  

Iemand roep haar… dis Arno! Sy wag tot hy stil is en roep 

met fors. 

“Orna?” 
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Die vinnige voetval kom nader. “Hier, in die gat,” forseer sy 

die woorde uit so hard sy kan, om net so vinnig dit te wil 

terugsluk. Hy moenie naby kom nie. “Bly weg,” skree sy hard. 

“Waar is jy?” 

“In die gat! Oppas, die grond gee mee!” 

“Magtig, Orna. Wat soek jy daar?” 

Ek eet erdwurms, wil sy hom toesnou. Hy sal haar sowaar 

net hier los as sy nou haar sarkasme uitruk. “Gaan kry hulp, voor 

ek verder inval. Dis flippen diep.” 

 

Met ŉ snoesige kombers om haar lyf, waggel Orna hul woonstel 

binne op sokkies wat Arno op pad uit uit sy kas gegryp het. 

“Lê op die bank, ek maak ŉ warm drankie,” sê hy 

vertroostend. 

Sy kry haar lê op die sagte Ashanti leerbank. Die groot, 

moderne muurhorlosie bevestig die tyd: 00:45. Sy wou nie 

hospitaal toe nie, maar die paramedici en Arno het daarop 

aangedring. Soos sy hulle verseker het, is niks gebreek nie. Die 

spierverslapper inspuiting help egter baie. 

Dit was so lekker om weer ŉ Arno wat beheer neem in haar 

broosheid, langs haar te hê. Soos jare terug, het sy veilig gevoel. 

By die gat het haar held en steunpilaar geweier dat iemand 

anders met ŉ tou afsak om haar uit te haal. Sy het begin huil toe 

hy haar styf teen hom vasdruk. Nie net uit verligting dat sy gered 

is nie, maar omdat hy daar is vir háár. Sal hy dalk nou ook hul 

huwelik so uit die gat kan ruk? Sy kan nie die vog in haar oë keer 

nie. 

Arno sit hul bekers Milo op die koffietafel neer. 

“Het jy seer?” 


