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Hierdie werk is nooit voorheen volle dig of gedeeltelik ingedien vir die toekenning van eruge 
graad rue. Dit is my eie werk. Elke betekenisvolle bydrae tot en aanhaling uit werke van ander in 
hierdie verhandeling, is erken. 

Geteken: Datum: 
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I lit:r(lie roman is 

karakters. 

(o..:vallig. 

en Oo-'<""","P is ftktief en ooreenkomste met die vverlJikheid is btoot 

waarby Helen en die Uilhuis be trek word, is geftksionaliseer. 

Die karakter Oupa Blikkies. is 10sweg op oom Schoeman oftewel Outa <-""""Jt"''', 

maar is doelbe",;us gdiksionaliseer. 

daar na dorpe soos Oudtshoom, Nieu-Bethesda en dies meer verwys word, moet dit 

as flktiewe van gegewe. 

AI! writers Llre liars. tyvist events to suit themselves ... Writers are not to be 

in one us to our the of the story. 

Nina Bawden 

In: Paper 
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Nota van die sm"\ver ., 

;n .. HJI.,"LV na getmOl1s.::er<le van esoteriese terminologie en dies veral tenne wat 

betrekking op die Tarot, op bitter weIDig uitgeioop. Daarom het die vrymoedigheid gene em 

om my in te span. 

n("' ..... "'" lenne wat merdie manuskrip gebruik word, is soos 

'i\Iajor Arcana 

:Minor Arcana 

Hanged Man 

Death 

Wands 

Pentacles I Coins 

Cups 

Swords 

The Awakening 

.......... 1"'" killer 

Ander tenne: 

Outsider 

Meerdere Arcana 

JT£"fJYln in 

woordeboek 8e Hersiene 

1Vlindere Arcana 

Opperpriesteres 

Ondersteboman 

Beul 

Pentagramme 

Swaarde 

Ontwaking 

~rbarmingsmoorder I 

erbarmingsdoderl 

erbarmingsmoordenaar 

Buiteling-kunstenaar 

Buiteling-kuns 

vertaal: 

se Verklarende 
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Sinopsis 

Leila de Winter is (1",f'>~pn~\If'>""M", Jaar oud en jaar getroud toe 

geesverwant, Jerome van 'n beeldhouer wat nooit woue verbeeld het rue, pleeg. 

haar soeke na hierdie gebeurtenis, kom sy in aanraking met die konsep van die 

Jeromelaat'n vol beeJde, waarVan vyf wouens is, agler. 

van sy selfmoord n ... lIU"'W kan word as sy die tleteKe:rus en simboliek 

dar die geheim 

kan ontrafel, 

maar haar kennis van mitologie en die haar ook net so toe besef dat 

Jerome ~ vir as sielsgenoot gesien het - einilik vir haar 'n weemdeling was. Toe die beelde 

verwoes word, n .. ...,.n".'~ .. onder meer om se te leer ken uit die 

Macruel en Loes 

van Helen Martins 

wat elk weer op hulle van Uilhuis-faam 

mamer vir 'n 

op Nieu-Bethesda 

ophou, soos 1Pr', ......... ,p vooreen gedoen 

Hierdie n .. ..., .. ;"~C! van ontrafeling lei daartoe dat tot selfontdekking kom. word 'n reis wat 

haar van 

maar dit word 

onbeperk is en 

meeilik. 

na Nieu-Bethesda lei en daarvandaan na Oudtshoom-omgewing, 

besef dat die moontlike 

.......... ".'...., binne sekere konteks, 

innerlike rcis wat haar na haarself. Sy kom tot 

onmeetlik, dat beperk is en die 

Haar neem haar deur 'n egsKeldUlg, lei tot nuwe vriendskappe en verskuilde "yandigheid 

binne oues. lei tot die besef dat noodwendig gaan oor van die sterkstes 

rue, maar oodewing van die wat aanpasbaar en bedag is. En dit lei veral tot die besef dat 

van hart 1naf'nr1na maardat bron van in die mens self gesetel is -

dat mens dit self kan ontdek en '-"u",.,..." en integreer met 
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when we 

when we have 
what it is to hwnan, 

it, and loved it, 
we will know our true 
we will know gulf ~ .. r ... ro" .. " 

we know what it means to 
and we will know that freedom 
is really the beginning of our mutual destinies. 
Ben Okri 
A Way to be Free 

To mistakes is 

but to go to one's grave without understood them 
is to life a pointless exercise 
Susanna Tamaro 
Follow my 
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They teU me that nature is a survival 
many wonderous gold and yellow 

the ocean 

fittest. i\nd yet look at how 
prosper amongst the silent stones 
prowl waters in 
and while whales h"'-nrr,., 

Nature and history are not just about the survival of the fittest, but also 
about the survival of the wisest, the most adaptive, the most aware. 
Ben Okri 
A Way to Free 
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Die berig van Jerome se selfinoord op bladsy drie van die dun Maandag-Beeld, suig a! die 

lug uit Leila se longe. Sy gaan sit duiselig, die koerant steeds in haar hand vasgeklem asof sy 

daaraan vashou om rue te va! rue. 

Die foto kom weer in fokus. Dis 'n ouerige foto. Heelwat meer as 'n jaar oud. Geneem 

voordat hy homself so begin verwaarloos het. Jerome se oe kyk peinsend na haar terug van agter 

die brilglase. Daar is 'n klein glimlaggie om die mond, maar dis rue 'n vrolike een rue. Ook rue 

heeltema! sinies rue. Net 'n plukkie aan die mondhoeke. 

Dit moet al goed 'n jaar terug wees sedert sy hom die laaste keer gesien het. Beha!we dat sy 

'n paar keer saam met hom gaan koffiedrink het wanneer hy in Johannesburg was vir seminare, 

het sy net daardie een keer vir hom gaan knier. Sy kon Charles net soved keer om die bos lei. 

Hulle e-pos het ook geleidelik opgedroog oor die laaste paar maande. En wanneer laas het 

sy met hom gepraat? Hulle het mekaar ongereeld gebe~ maar dit kon rue meer as 'n maand of 

twee vantevore gewees het rue, kon dit? 

As sy reg onthou, was dit die keer dat Jerome haar probeer oortuig het om 'n smdie van 

Outsider Art te maak. Hy het haar swakhede goed geken en was geboei deur die lukraakheid van 

haar studieprojekte. Mitoiogie, San-sjamans, esoterika, sinchronisiteit en die res. 

Hy het haar obsessie met mitologie begryp en waardering gehad vir haar weetgierigheid en 

haar verdraaide sin vir humor, a! het hy haar, in sy e-pos vera!, by tye verguis oor haar 

besluiteloosheid, haar onvermoe om haar emosionele lewe in orde te kry. 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

II1II 

2 

Beheer jou eie toekoms, anders beheer iemand ,-,nno'" .... Sien die 

raak - en nie die werklikheid soos jy dit wi! he nie. 

moeite om "rede te maak met l1'erklikheid - die 

in wonderbaarlikhede metsoveeloorgawe 

'n oor jou huwelik traumaties wees. maar 

soos dil is. Jy. anders as 

werldikheid. HOll op 

Face/acts. Ek weet dat 

. om nie Ie besluit nie. kan net 

so traumaties wees. 

met 

nie. 

in 'n ander e~pos, 

fmansieHe probleme 

dit 

aan hom laat deW"Skemer het dat Charles in daardie 

verstaan nie netjou 

Togjammer hy het nie 

wanneer di( sleg 

en waardering daarvoor 

en begrip, 1<<I'~TVt1 • ., en troos het mekaar in nnt"\lII~ afgewisseL Beide 

toe. 

haar bene minder voe~ stap Leila na haar stu,dec:rk,amer en trek die twee 

van die " .. "' ..... UI" .... twee en 'n half jaar bevat, uit soliede boekenhoutrak. 

eerste leer by eerste oop. 

meneer Niekerk 

weet nie ofu my on thou nie. 0115 is op die seminaar oor kreatiwiteit in HIF"IOJ1VJlrlHnnn 

aan IT'¥'H1U voorgestel by skemerkelkgeleentheid - na u interessante oor 

van simboliek en mitologle in 

maar 

As gevolg van 'n 

waardering nn,(]n.,'nrJ 

aan talent, Ie ek my nie toe 

as U en 'npaar 

was egter aOl/H"<:I~UJO 

was ten tyde van onthaal. 

gewonder of u om 'n titels van aanV,:AUrlUe die onderwerp aan my 
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Ie 

van ons gemeenskap/ike vriendin, Johanna geJ.:TY· 

Leila de ~Vinte,. 

V riendelike groete. 

Sy kon eerder het: Ek sit in 'n toring "' .. ""',.,,'",, ...... en vandat ekjou hoor praat 

het, vennoed ek jy ken daI.k die towerspreuk wat die sleutel in slot kan laat draai. 

Leila sit en druk die leer teen haar bolyf vas. 'Die uitdrukstukke 

absorbeer van en u .... 'OJ" .......... "'. wat Dood. 

kop. Dit kan rue. 

in Pretoria ontmoet 

rue. Dit kan gewoon 

forse, vitale Jerome wat sy 1i,,~» .. Ii'I'" in Bloemfontein en kort Ui:&4IIld 

1" .. ,"1.n." .. Jerome wat sy 'njaar terug OesloeK Ook rue die skraler, 

Johanna. ,,, .. ,,ro ..... Buitendacht sal weet wat 

Sy nommer op die foonboekie met 

engeltiies met cute ,Jt", .. I£.,,.., tangs 'n mandjie blomme. 

kitsch V"'L<>''''6 te wat sy so gereeld 

het. 

voorop. Nlollige 

hemeL wat 

hoe de hel het 

om so 'n 

gaan die vet hemelwesentjies met sulke verspotte en hopeloos ontoereikende v1erke ~e'.rue~ kry? 

"Johanna Buitendacht." Die swaar is dieselfde. lets is darem Amper. 

"Johanna, Leila. Jerome. Wat het "',",U''"''.>1 

" bly 'n oomblik 

Sy hartClIDlngc;:r wat hom op die plot en met 

elfuur." 

Saterdagaand gebeur. 

Oee:lCle "'-"" .. ,'"'''; het, het die teen 
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L~ila sien haar kneukels \vit dolosse \'\lord om die pen wat sy uit doodle-gewoonte vashou. 

Saterdag. Elfuur. Oit het die koerantberig rue gese rue. Het hy moontlik die sneUer getrek op die 

pr~si~se oomblik dal Charles lusteloos in haar gekom het? 

"Hy is glo op slag dood," vervolg Johanna. 

l'vloet dit troos? Sy veronderstel so. "Ek het so gelees in die koerant." 

"Ek is besig om deur die lys van name te werk. Alma! wat gebel moet word. Ek het jou 

gister al probeer be~ maar daar was rue antwoord rue. Ek het jou vroeer vanoggend weer gebel. 

Dit het beset gebly." Johanna klink neutr~ maar vir Leila voel dit tog asof daar 'n beskuldiging 

agter steek. 

"Gister was ons uit. Vanoggend op die internet." Kalahari.net om presies te wees. Colin 

Wilson se boek bestel. The Outsider. Jerome het meer as een keer iets daaruit aangehaal. En The 

Evil That Men Do van Brian Masters. Ditto. Op die presiese oomblik dat Johanna haar van sy 

dood wou verwittig, was sy besig om twee van sy gunstelingboeke te bestel. 

"Hy het "if my 'n brief gelos. Gevra dat hy vents word. Gevra dat daar geen diens gehou 

moet word rue. Geen kranse of blomrne of lofredes rue. Gese as ons 'n piss-up wil hou - sy 

woorde, rue myne rue - dit ons vrystaan, maar verder niks rue." Johanna Buitendacht se stem 

breek. Sterk Johanna Buitendacht wat haar nog nooit laat onderkry het rue. Nie deur haar 

swangerskap op sewentien rue. Nie deur haar huwelik rue. Nie deur die dinge wat sy nooit sover 

kon kom om "if Leila te vertel in die jare van hul vriendskap rue, maar wat Leila op die periferie 

van hul gesprekke kon voel roer. 

Leila "ind haar eie stem. "Het hy gese waarom hy ... ?" 

"Nee. Net dit." 
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.. \Vanneer laas het jy hom l:O-~"-" 

toe jy was. Daardie voorlaaste aand voor jy terug is huis toe. Die aand 

rot: so si~k het van die " 

"Maar julle woon, wat? 

"Jerome het "',.,. . ., .... "".... 

sewentig kilometer van mekaar afT' 

JY Wou t"IM'Pn<! heen gaan en ruemand ontvang rue. 

,Hy't af en toe gebel. dat hy dag en aansy enhy rue he iemand 

moet hulle sien voordat hy rue tewede is Nie eers Abrie, sy poliesmanmend, rue, en hy is al 

een wat nog en toe op plot gekom het. se]f het die beelde vanoggend die eerste 

Dit staan in kraal in sy lost Dis 'n absolute klomp Stukke 

geroeste yster op mekaar J"., ... ,' .... v"'. en aan mekaar gel;WC~lS. Stukke glas in die metaal in gesmelt. 

Woorde in die skroot 0'",1<'"""," 'n Vreemde, rou geluid ruk aan Johanna se woorde. "Wat het jy 

aan hom geClOe!1l. Leila? Wat het jy aan I .... ,,... ...... , .. van Nieked .. gedoen?" 

sit lank doodstiI voordat sy dooie gehoorbuis " ......... s, byna versigtig neersit. Die pen 

nog sill oor die lee stuk papier. Nie een doodle rue. Nie 'n ""LW''''L'''' fokken doodle rue. 'n 

punt waar die pen ongeluk aan die geraak het. 

Beste Leila 

sal ekjou dan nie onthou nie? Tobie, nou die ou wat my tydens die onthaal 

aangevat oor 'n paar ,1:"'WJ,~pnIYia statements wat ek gedurende die lesing gemaak het, kon oe 

nie van jou afhou nie. lIet al 'n paar keer vernys najou as 'die mooi girl met die 

vrae'. nou het ek seker elke jeministiese tentakel in jou regop staan. Maar daar 
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in simboliek belangstel kanjy nie sonder JcJ.d de Vries se 

nie. Die boek is nogal duur om aan Ie skat~ maar die moeile 

of Symbols is goedkoper. makliker bekombaar en meer ut:lu:!nlll maar 

Symbols and 

se A 

Vries is n1. i. 

van nvee. Dan is daar ook nog An lliustrated Encyclopaedia of 

van J.e. Cooper. Waf Afit%gle t1a.nn~ur~>T 

Dictionary of Folklore, '''' V!!,!!),,~p">J' 

van Funk and 

afhangende of jy binne 'n sekere verband (soos 

oplees. 

Ek hoop dit help. 

Jerome van Niekerk 

is 

ookal) wil 

Die feit dat hy geantwoord het, dat hy haar onthou het, het haar verspot gelukkig gemaak. 

Sy het die boeke by Exclusive Books gaan 

by die stapeltjie gevoeg. Oor boekaankope 

bestel wat sy me kon kry me en nog 'n paar 

haar U .... \;i;:,u..:> .. seide meer voor stok. Solank 

sy me weer daarop aandring om amptelik ",py'''''''''' te swot aan 'n universiteit me, knyp hy oe toe vir 

haar studie1us en bibliofilie a1 hel uit hom uit. Haar sporadiese uittogte 

die laaste na ... ,",.,," n, .. '"' 

hy in stoisynse stilte, 

Eers toe 

om haar me daaraan 

Charles was reeds 

l .... ~I, ... llJL.ul". pu ....... , ... en af en toe 'n kunstefees, 

:laCrr~~,~l~ 0' ... 1 ...... 1'· ... is wt vrees, me haat 

u y ."' ... .., mintig jaar geneem. 

sy 

waar hy gewerk het toe sy hom 

ontmoet het. Die senlontelt van sy pos het te make gehad daarmee dat hy met die se dogter 

getroud was, maar veral met sy toegewydheid en sy wizardry met syfers. 
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natuurlik vennoe om gat te kruip sonder dat dit so lyk. 

was 'n blind date. Sy was aan hers tel na 'n fiasko van 'n lang, mt(,erf~k: verhouding 

~n \vas van hed en tarel geskei van "TOU. Hoe die date in werklikheid was. sou eers 

venn oed toe sy halfjaar later Charles hul huweliksnag met mate van irritasie en 

'n gevoel van diep teleurstelling, daadwerklik moes oorreed om maritale beloftes te voltrek. Hy 

het maar net te gedrink, sy haarself getroos toe hy onmiddellik na die bel.mg'elo!;e 

diensverrigting omgedraai en 

hy kort na die troue geweier het dat sy verder swot, net volstrek geweier het sy met 

honneurs Sielkunde aan sy rue so geredelik verskoning uitdink 

Aanvanklik het aanvaar dat hy gewoon 'n chauvinis was. Soos h.aar pa wat al jare 

geweier het dat haar rna omdat hy grootgemaak is met die idee dat 'n man se en statuur 

n .............. , ..... word as dit sy wou nodig is om te werk. 

Dit het haar 'n hele ruk geneern om te begryp dat Charles bloot 'n chauvinis rue, 

maar dat hy daadwerklik bedreig haar intelligensie en haar weetlus. 'n Intelligensie en 

weetlus wat, behalwe vir numeroiogie, 'n wye draai geloop het om syfers en wiskundige 

vergelykings. haar was bou van 'n brug of die nn,.,.-rt.n van 'n ingewikkelde konstruksie 'n 

,~,,,,,,,,, nr.., .. , ... " ",,,,rnP'f" as die gevolg van noukeung berekende bewapening, drahoeke en soveei 

Readymix van l\ttP A. Dit was lyne wat haar ",,,,,,",n .. ,," hAt,,, ... ,, ... het, die kontoere van 

'n die visuele iropak van 'n "" .... u'.,,, ... Nie die praktyk van steen en beton rue. 

Vir was dit mt(~reS;sarlter dat sy saam met Charles se die nommer nege beerwe 

as naamnommer volgens Linda Goodman se numerologiese sisteem, as die dat dit die 

vierkantswortel van wat ook al is. was dat nege op oorspronklikheid en 
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inisiatief en OtDIOI<::f. kwaliteite omvat soos l'\.W!,;1SL'i:I4iIIH!,;lU en ruuwlleu. In teelrum::llU1I~ met 

die nommcr wat lewe gerig het toe nog Leila Sonnekus was. Nommer waarvan Me 

Goodman se: You muke 'y'Ollr own niles. und those niles don '/ alwavs match those of . .. 

Afarked colors J'our every thought and action. 's a different to 

anything. willfind it. 

Leila het ..... p.t1"p. .. 't'\frl besef dat vas glo sy sal hom as iemand ontmoet wat 

belangstellings Dat Charles te alle in behecr wi! wees van alles wat om hom a41ll~Ul 

vera! haar doen en late. Dat Charles haar moes verander om haar sodoende vir hom meer 

begryplik en erugsulS aanvaarbaar te maak. 

Hy daarop tee gehad dat wcrk nie. lnt,eenl<1~:1. Enersyds wou hy dwingom 

'n bydrae tot huwelikskoffers te andersyds moes dit vol gens sy p<,"'" .............. '"'" en 

rigiyne. Eiendomsagent is die eoo beroep wat telkens voorkeur by hom geniet het. feit dat 

Leila vorm van verkope afgryse bejeen was iets wat hom mimte 

het geweier en hy het aanhou verwyt. wi! haar brood aan gebotter 

am haar kant te Sy wi! net op haar en niks doen kan nie verwag 

gepla het 

he. Sy 

dathy verantwoordelikheid moet dra terwyl sy net aanhou studeer nie. het 'n 

onic1erwysdlplo,ma - waarom hou sy nie skool 

Maar sy baat skoolhou, probeer verweer. Sy Sielkunde kykof na 

haar nOlmeurs vir Klinies .~""'L\''''''tU sal word. 

hoe die lewe is, het hy ongeduldig laat hoor. "Mens kan nie altyd doen watjy 

wit Mens watjy kan en daarmee saam. is ongelukkig een van 

dinge. lVfens moet om geld te en jy moet ~eld omaan lewe te 
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En dit geld vir jou ook. Jy kan rue verwag dat ek my malle moer moet af werk sodat jy kan 

terugsit en net doen wat jy wil rue." 

Deur die jare het die beroepe wat hy voorgestel en \vaarop hy aangedring het asook die \vyer 

scenario ge\vissel. Die verwyte het egter dieselfde gebly. By tye het sy geld ingebring, maar nooit 

genoeg rue. Af en toe skoolgehou en dit elke keer meer gehaat as die vorige keer. Sy het begin 

lJere maak vir vet vrouens, maer vrouens en vitterige tieners. Later het sy selfs vir drie, vier jaar 

haar eie besigheid gehad. 'n Klerewinkeltiie langs Johanna se kunswinkel in Benoru. Sy het dit 

geruet om eenvoudige kledingstukke met ingewikkelde appliekwerk te maak al was die 

administrasie, die verbeeldinglose klante en smousaspek vir haar 'n nagmerrie. 

Maar niks was good of deug me en soos Charles voorspel het, het die saak uiteindelik gevou. 

Met relatief groot verliese. 

Johanna kon nooit begryp dat Leila haar huwelik bekla me. 

"Jirre, Leila, as jy my vra het jy met jou gat in die botter geval. Charles maak goed geld, 

julle gaan gereeld met vakansie, hy bring every so often vir jou blomme huis toe, hy bliksemjou 

rue en hy is regtig nogal aansienlik boonop. Jy het me kinders wat om jou new en kerm me. Hy is 

vrygewig. AI wat .hy van jou vra is om 'n salaris elke maand huis toe te bring. Ek dink rue dis te 

veel gevra me." 

"Maar hy weier dat ek doen wat ek graag wi! doen. Hy het 'n probleem met emgiets wat ek 

moontlik mag gemet. Niks wat ek doen, is ooit goed genoeg me. Alles moet altyd net volgens sy 

wi! geskied. Soos dit in Charles se kop aanvaarbaar is, so moet dit ook onveranderd vir Leila 

geld." Sy het met 'n gevoel van magteloosheid na Johanna gekyk en geweet dat sy rue begryp rue. 

En hoe kon sy? Johanna se huwelik het op sewentien begin toe sy reeds vyfmaat:J.de 
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s\vanger \vas. was die hoogtepunt. daar af was rut 'n Afdraand wat veral 

~.raandae duidelik 

WatJohanna 

was ten spyte van die sonbrille, die lang moue en hoe halse. 

begryp het rue, was al die gebliksem en 

aan Johanna se 

en geswets en (J<"n.rpp 

van borde en lampe en TV's oor naweke, la-INef~" gedoen het. 

na die eerste agterkom het dat haarself nog in 

van haar het net in die ruet verdwyn. 

en Johanna. Johanna was onteenseglik en 

van haar huwelik. 

oortuiging besluit om haar winkel te verkoop en George toe te 

toe daar 'n vennootskap aangebied is in 'n "' .... ""0 ........ ' • .1 

toe getrek het, het sy besigheid het van die Toe Leila-hulle 

ap.~lp.rk en Leila het In haar vrye tyd 

geheimenisse van Windows, rvlWeb en Outlook Express leer ", ... t, .. .,t"'l en begin navorsing 

sy seKl'etaI en sy klaagmuur ""'''''''1I'\,r£1 

oor dinge wat haar .... t, .... ""~""" .... Charles se nimmereindigende verwyte het oor haar gevloei 

soos stroompieoor 'n rivierklip wat glad en rond s:eS,Doel is na baie jare se water en 

Klip wat meer weet hoe dit ommwe te he en deur son warm 

Ie word rue. 'n Klip so " ... ""nrw.£1 daaraan dat die water oor haar spoel dat sy besef 

het aile praktiese verdrink 

verwyt haarself dikwels dat sy, ten spyte van 'n verstand an<lefllU1S van ' 

OeI'!l11D is waar dit interpersoonlike watter ander rede sou dit haar ten 

geneem het om te dat Charles 'n control-freak is? Om watter 
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het dit agt jaar geneem om te probeer besluit wat daaromtrent behoort te doen? Om 

welke het sy nou nog besluit wat sy gaan 

\veet \\/at die opsies kan die status quo van water oor Sy 

kan up and en met die Ofsy kan om beheer oor te terugneem 

waardaar te veel oorgegee en kyk wat daar te 

Soms dink sy dat sy 

Datsy 

datsy 

weer in die eerste 

het rue. 

is met die derde opsie. 

het. Oor die tweede 

het om 

is Jan die huwelik. 

dan dink sy weer 

dink en droom 

wil waai rue. 

vir die ~a(rr"'~~lu ... die veIW}'te, vir sy major uithaak, wat sy weet sal volg rue. Sy het 

haarself. 

weet 

het rue guts 

guts om 

op haar ouderdom te begin werk rue. Sy het geen vertroue in haar vermoe om haarself te 

kan sorg sy weet dat 

Hud"" •• rI .. "", - en hierin Ie 

bes sal doen om sonder 'n pennie te laat uitstap. 

wt(~m(lew'e VersJKOl1lUlg - wat van haar ma-hulle? 

'-' .. l ..... ' .. " se ondersteuning sal hulle rue die mas opkom rue. 

En dis gewoonlik wanneer sy by hierdie draai in haar gedagtegang kom, dat haar kop in 

skaamte laat en haarself IIV .... .II.\"111 op die aarde man willos. Hy Vell"S.OlrO ma-

hulle. is vir haar, oeCllerr Hy is fun wanneer hy bui 

so vers!criklik dat jy wil vry wees, is daar gewoonlik dowwe stemmetjie wat haarself 

probeer hoorbaar maak. Dat jy nie 'n poppemeester in beheer toutjies wi! he 

op jou eie wi! en huppel en S"'IT"J 

met !ZeJeoekte toutjies hoop, verweer sy 

kan '17 lewe van haar eie kry. Leer om sonder loutjies Ie beweeg en haar 

bewegings beredeneer en uitvoer. Leer hoe om te val en weer op te staan, maar op eie 
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lerme. Om minder en meer mens te ·wees. 

Op drie-en-veertig? Sonder Sonder beroep? Sonder vertroue in haar eie vermoens? 

'Fil. kl.ll1 jy. 

G~woonlik doof die stemmetjie daardie punt heeltemal uit en Leila van voor af dat 

'n 'n oarlgg,at en 'n aartsrealis 

Hallo 

Baie vir die aanbevelings. Ek nog vir sowel de Vries as die Funk & 

maar het 'n Or/ot gekry. /wee van Die een watJy genoem het 

Symbolic and Mythological Animals. nie wag om meer te begin doen as rondblaai 

ltnn"~?le~';Tde projek oor die Tarot. maar is nog met 'n 

dalk vir jou 'n klip uit die kan rol (behalwe Sisyphus s 'n) ek dit vrf..luv. 

Ek verneem jy verbeeld nie graag vroue in jou werk nie. spesifieke 

Terloops, my !eministiese t"'TjrtU"'V.L~ verlep maklik onder 

hoe lomp aluitgedruk. 

Groete 

heme!, dink toe sy die jare weer lees. Hoe maklik het sy 

altyd gevind om haarself kwesbaar te laat rue. Is dit moontlik dat werklik so nooddruftig 

was agtergekom 

destyds sou erugiets gedoen 

te 

hoe blatant, deursigtig was in haar ;u .. ~nT'U rue? Maar 

het net om 'n moontlike ges:pn::K met aan die gang 
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'.vas oortuig 

daar weer 'n e-pos. 

/1"//0 

dat \veer van hom sal hoor rue, maar dieselfde middag "vas 

H'(.1S '/1 plesier. volgende toe am '11 

daar en in Pretona te gee. 

moet maar vergewe - weet nie 

wil nooi vir 'n koppie koJJie ek daar is. 

e""ej'1o.ot/'vrrend (een van die tY,lee getroud is en 

sal wees te rnooi am 'n te sal voel nie. 

Nee. gebruik nie beeldhouwerk nie. 

kan noem. lvfisJ..ien is 

werk hoofsaaklik met wat 

mens die UU"'H~' eie 

siening van vroue wat dit maakom dieselfde vermoe tot nn."'l'i:i"O te gee as 

waartoe weet mans in staat is. 

my SKZIYl,Jrl? en waarskynlik skade weet nie van die Tarot behalwe 

daar sterk simboliese waarde aan die .. n.nT"" verbonde bietjie Ie esoteries vir 

daarom dat ek hou algemene simboliek en meer klassieke 

Groete 

Jerome 

het onmiddellik tenLlgJl~eS1<;ryI 

wanneer jy in Johannesburg is. Ek is oo:frrlrun 

klandestiene nie. 

maar my man wee! 

seker 

ek nie Bel my 

die tyd 

Aloet 

Daisy de 

nie ons vroue onderskat as boosheid nie. Kyk maar vir lvi ata 

en moenie vv,-v"", van wrath of a woman scorned" nie. 

is voorvader van speelkaarte soos ons vandag ken. meer. 
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ajbeeldings op die is '11 groottante van simboliek. Dit 

'n reis van 1"1,"" .... "",,10 na die verkryging van wysheid en 

op is, is my 

ook iets soos 'n 

Oorded 

Dit he! volgens my een boek lets te doen met the summons that is and :'1n<::.Ul~rpn 

from \.\lithin. Dis tog interessant hoe al hierdie verweef is as mens eers begin torring -

aan een draadjie en die 

Natuurlik sou '-'HUU"" 

maar wou Jerome weer 

anders kon rue. 

dink Leila toe 

En gelieg, het 

weefttuk roer. 

stuipe kry as sy gam met ander man, 

en het geweet sou plan probeer maak. Charles lieg as 

toemaak:, om Jerome weer te kon destyds, sou sy baie 

boosheid, HIn ........... die bed Ie met lig dit die begin van 

van die maan wat oor spoel waar sy 

toe sy die 

sagsnorkende 

begin toe 

het sy rue <TP<'~''''',IT omdat sy rue op haar 

om te lieg? Is dit waar dit begin het? 

Ie. Die bereidwilligheid 

eerste brief geskryf 

Want daardie 

kon kry rue. 

Syhet van Niekerk omdat hy haar 

humor, sy waaksame oe, sy gru1teIlge stem ... en sy groot 

lys van boeke ""Fn .. 1< 

het. Sy viugge sysin 

haar getassmeeI as 

kunstenaar, as maar ook as man. Aanvanklik vera! as man. dit het sy van at 

geweet. En van voor besef toe hom ontmoet het in die van die destydse Marokkaanse 

restaurant, lVl()St<lptta toe dit was van Die Jaart 
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Sy kan haar die prentjie voor oog roep. presies me, maar sy onthou die borne, 

die plante. Blommende plante, rankende plante, vermolmde plante, verdroogde plante, uitbundige 

plante. skaarn plante, dapper plante, soetruikende plante. onthou die kwettering van voeis, die 

en weer en gefladder van ... ..".,., .... " en tiptone. Die gekoer van 'n duif. was ook 

die geluid van water - dalk fonteintjie erens. gemurmel van stemme. Sy onthou 

van wit op dieafgeskorte hout-pergola'tjies, waar mens in privaatheid kon 

skinder vry oor "n wankelmoedige Die Viktoriaanse somerhuisie met die ronde vir'n 

groot geselskap. er[)lelKte sambrele oor kleiner tafets. Iathout opvoustoele waar verf 

eweneens met die hout se verwering baklei het. Ook die helder geverfde potte met meestal 

onversorgde plante, het afgedop. 

Hune het gepraat oor sy sy beeldhouwerk. Hune gelJraat oor haar ... ".""'....,, ... 

Tarot. Hune het gepraat oor Johanna en die pragtige welernrerk wat doen. 

het haar ken toe ons altwee winkeltjies in Benom het. Langs " het 

oor 

Leila op sy geantwoord. "Ons het die interessantste gesprekke gehad. Veral oor politiek en 

die weefkuns. Sy is 'n wonderllke wewer. Daar is amper 'n magiese kwaliteit aan haar 

Maar weet dit natuurlik, june ken mekaar lankal. Johanna se june het op dorp 

koffie toe reeds 'n bottel geword. 

Jerome het haar 'n ruk sill aangekyk. "Ja, dis waar. het op C11e~,elI{le dorp 

grootgeword. " 

het jou beeldhouwerke in haar winkel toe nog in Benoni voor 

toe het. Ek het toe al baie daarvan "'-..... :v .... maar Charles is me juis een die 
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Skildc;rye is ouke~ maar hy aan beeldhoU\verk rue." Sy het acvoeL ::> ' 

gc;vod sy moet verduidelik waarom nooit van sy "' ....... '-'''' . .., het rue. hulle, jou beelde, 

h;;.:t my nog aJtyd ontroer.·' 

IS 
,. 

"Toe hoor c;k na m het sy genoc;m dar 'die ou van die 

bee Ide ' daar praat. Dis OPQnra het voorgestel met die cocktail 

party."' 

IS bIy." 

Sy onthou in volle biom, oor hulle lleQ.,ool het en dat 

die takke teen hout geskuur het in 'n bries. onthou dat daar 'n mat van 

blommetjies oneweredige klipplaveisel gele het. 

Tervvyl Jerome van manna wat tamarisk maak en dat die tamarisk 

deur die "''''y .... ptp beskou word as van \orr 

"'n Boodskapper van die gode," het hy gese, "en saam met die arend eru~~te dier wat 

Tnf"O~.,,(J tot En dit die koninginby genitaliee van die hommel uitruk nadat 

hy sy doel gedllen Mens sou haar sou rus,KV\'aunsi~er En 

daarvan gepraat, neem gIo soms vir 'n kort rukkie vorm van bye aan net na die afsterwe 

van die llGJ5a31lll." 

Daar was bewustheid tussen en Jerome wat weggetoor kon word deur hulle 

relatief rue. 

Daardie nUltgeispr~Jl<e gevoel tussen hulle pro beer ontratc::L maar het bly 

met woorde soos buzz.. - wat wei iets beskryf het, maar rue toereikend 
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"vas rue. Sy het ander woorde ~"'~'Ul,ill.. 

maar nog was daar meer. soos 

maar ook dit het die emosies wat 

het hele gevoel probeer ODs~om 'n 

I"",r"t" middag by ArJostapha 's <JUL',JUt 

rossen 

wat 

Dit was 

en kindred spirits her by 

Q:eSloeeJ het, gebrekkig 

later aan hom geskryf 

die van die Lewe 

was om my hand na die verleidelike En terse(fdertyd was 

dalk npee ertjies in dieselfde voorgeboortelike peui van JHRrL1J'R wonderbaarlike boom 

en uit Ie 

kon het. 

op sy en kyk deur die venster na do~we sKc;:m~~tlI1l2 van 

nou? Agtema beskou? Nee, daardie tamarisk wat nt'ur'tr",Irt", tentakels na 

was toe Boom van die Lewe .r"I'po"""p van van hulle O'P",nf'P1 

Goed en want dit was daar die tamarisk dat sy haar oordeel oor dit wat goed en dit wat 

Die volgende Vl:<.J ...... u, ... val 

skril. 

dis Johanna." 

het 'n brief <T",;".,n Met 

met die e-pos byna uit haar hande toe die foon 

swaar stem sit die woorde neer soos klippe in ry. 

naam op 

"Het hulle dit oopgemaak?" 

"Nee. om jou toe:stemrrunlg te "Ta. Abrie, dis nOll die poliesman, was so 
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min ofmeer bevriend met Jerome. Hy is van die ordentlike hethomjou 

foonnommer """''''''' .... Ek waarsku jou maar net" Johanna huiwer. "Ek is jammer ek het 

my trus:trasle enwat "'''',..O<TP''''."" .. het, jou uitgehaal" 

"Asjy Jerome se agteruitgang en selfinoord is skuld, Johanna, hou &arby." 

haal diep asem. .LV...,,,,,,,,,,,,,, .... IS JY 

"Jerome het sy gemaak, net soos jy joune gemaak het. Wie die reg om 

ander se keuses te veroordeel?" Johanna sug. "Buitendien, is ooit of swart me. Ons 

met SK<lIKell1lllYS van wat boonop ",p~·<> .... ,r ... > ... soos II Sy oomblik "Kom 

haa! jou brief, Kom na se enkomons 

enjy en Tobie - soos die laaste keer. WeI, amper. fok, weet wat ek bedoel." 

Toe foon kort ",.:,nT"" weer 18SY dat V",,'''AUI.'' haar voorberei 

de Dis kaptem p.h,nP'111p.r van Oudtshoom." Die woorde is "'1"0·"' ....... """" 

stemtoon saaklik. Asof hy ook dink dat sy aandadig was. na die onientlll<:e tipe 

skakeloor brief." 

"Dan mevrou ..... ~,Juu,'''"u U reeds ge)~Onll:aK. me f)f()se.dm:e me, maar ek "vil eers 

u toestemming vra ons dit mag oopmaak. Jerome was 'n vriend." 

"Ek sou verkies om dit eers te lees V()()rO,ilt ek my toe~stetnrn1nlg " 

kort is ysig. 

dit baie waaroeer. Kaptem. hoop om dit binne week ute kom ... LA ......... " 
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toe die woorde oor die telefoonl}ll suis, besef dat sy haar besluit geneem het 

"Ter van Jerome, van ons \nendskap en omdal weet dat enjy ... ;' 

struikod dfems oor informele wat uitglip en Sa<lIKllKer as 

vantevore: u tegemoet kom, maar "''''',...~ .... oor 'n week maak ek die oop." 

daar nvyfel oor die feit dat hy selfmoord het?" 

is 'n klein huiwering voordat stem weer duisend en nog iets kilometer oorbrug. 

is geen om te ''''' ......... , ... '''''' dat dit rue selfmoord was Indien u eerste insae in 

moet u voor om is dit bier kom afhaal. Soos ek het, ek doen alleenlik ler 

wille van my mendskap met IPTfln'lf' " 

"Ek wees," onderneem sy. Maar hoe ek dit regkry, weet nugter, dink toe sy 

die gehoorbuis terug 

Voordat haar kIyvir be trap hy die volgende middag op 

Op hulle twintigste huweliksherdenking. Wat dit vir haar so fotale fokop 

maak, is dat haar wou verras met 'n romantiese ete en oornagverblyf by Cove 

lank wou 

. Hy het as gewoonlik by die huis Voor stort en was om van 

gewTaakte rookreuk te raak soos altyd doen. sit sy met fag tussen 

""r ....... ....., en ruik na 'n brand in die Ke:mt)raJnGI van En aan Jerome. 

"Ek is 'n grootrtlens, "-''''_A''''.''','' se sy na afgehandel is en 

sy weer OeJne(lr oor sowel bewende ledemate as haar gedagtes "Ek is um:-eIl-
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\:,,;;,;rtig jaar oud. Ek probl>!l>!r hard dar russen ons Ek probecr hard 

om mens te wees wat ek moontlik kan wees. Soos bl>!ter as emge;;::n weet, her I>!k 

van huUI>! is dat ek Ek daarvan om te rook." 

"l\laar weet haat dit, Leila. Hoekom het jy weer verdomp? jy dan geen 

vir voorkcl;Jre I>!n afkeure rue?" Woede, sy, plek selfbejammering. 

"Wil my d\\iing om vanjou te skeiT 

Leila sug en haar kop, Charles." 

L'\. ... '''U'''- ophou "Hoekom kanjy rue net ophou rue? 

belangriker as ons huwelik? Is dit wat dit is?" 

"Ek het die eerste vrywillig 

Is .lou sigarette dan JOU 

"Maar weer om een ander godsonverstaanbare rede," 

"En ewe onderdarug en met moeite weer opgehou toe jy my met "'='1\,""'UU"I;ll en 

allerhande buitensporighede gedreig het. " bedwing die opstand wat in haar stem begin 

deurskemer. Probeer weer haar kalmer, beredeneerde stem vind. "!vIiskien is dit omdat my 

het, dat daarby kon rue. ook Ekhet weer begin." Sy probeer 

so hard om te dink aan daardie aand toe sy by 'n QuickStop weer die bekende pakkie oor die 

toonbank aangew3 rue, dat die volgende onbeplan uitglip. "As jy my hierdie weI 

daaroor skei, free." 

stilte wat op haar woorde is ",n,.,.",,..,,, skeller as die vemyt wat russ en 

Die van voor haar is tussen haar vingerpunte, haar stem en emstig 

toe net met trane in befokte oe aank:yk. as my die bed betrap 
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h~t met anders, sou verstaan, maar rook, .. ,? En rook eers voor jou 

huis rue en ook my kar rue," is klaar weer op die verdediging, besef ergste 

van di.:: IJan gekideJik, die \-Tees dat hy \veer uithaak soos kom 

maar 'n on\\-illekeurige bewing deur haar lyf 

Die glas \'lord haar toe\-1ug. sluk aan die wyn vryf sy die steeL sy net 'n 

om haar mee te hou. en bly haar ",.,,, • ..,,,'" teen die steel 

toldat die statie wann is, 

Charles se volg die npt;upo,na van haar "UlgCI'S, sybJik dan weer na haar gesig. "Jy 

weet voeloor Dis vir my ewe ofekjou jy rook of met ander 

man in die bed betrap. .... It~''''..., gat af sodat jy hier kan sit en AI wat ek 

\ITa ,., dis vir my om .... Jy 'n hel om me .... kan dit me verduur 

" 

Leila skaars na die retoriek van besk-uldigings en verwyte wat oor twintig jaar gestyp, 

g"'~.!l.a.(1J. en vervoJrnaak is en geduldig vir voorspelbare slotsin: Jy breek my, breek my, 

my. 

Jerome? Het sy hom ook gebreek? 

onderbreek onverwags sy .. Pn·""", en kyk haar \IV~lnn'lj) aan. "Ek ons 

bespreking by restaurant 1\. ..... ,""" ... "". Komasjy of bly. Ek gee 'n moer om me. 

"Ek kom." oomagtas, stort en teen die tyd sy Charles, brandewyn in die hand, 

weer in die sitkamer raakloop, is kaJrn. 
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IS as jy \viI ry," st: sy. 

is dood ;;;n Charles het my weer g;;;vang dat ek rook, dink hulle die skemer 

In In \vete dat nOll net met die gevolge daarvan me.::r md die 

moontlikll;;;id dat dit dalk kan 

wat nOll nog kan "' .... u' ........ Charles werklik die ab~;uf(lHe van 

vo;;;r .::n van haar skei. 

sal hy, as sy w.::ier om 

irrasione1e 

en ten 

al ongehoorsaam is. 

dit ;;;lk geval 'n ~"",?·hn1·' .... n wees as .::rugiets 

op te holl, dalk besef dat 

rue. Dat dit eerder die 

kerklik en wetlik 

rook is ,vat hom dke 

"TOll, wat teen aile 

mag aandring, 

Sal hy ook, soos sy, uiteindelik 

soewereiniteit aantas? 

dat hy enigiets sal haat as rut net naastenby sy sin 

Charles het vir hulle 'n 

en wat teen 

Qe,,verloe hande 

eet hemelse kos 

huil by tye en 

'n private alkofie bespreek. 

van agter skilderye hulle 

.l ...... I.' ... ' .... ""', drink op hul UVllll .. "," 

en toe bewoe. Hulle neem 

met 'n koepeldak, met 

en vanmt donker hoekies 

saam en praat oor 

,un,,,,, .. ,,,, ... bottel vonkelwyn 

saam na die treinwa wat in luukse suites omskep is. V anaf die veram:la wat soos 'n perron lyk, t:yk 

oor 'n maangebaaide voor hulle wt en raak meer melancholies. 

onthou die UV,~""J'!=.lI"'" en gaan slaap later in die koperdubbelbed sonder om een keer 

die selfs VU,,;VU.J"" aan Uvl'I,(.uu te 
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"Ek \Vil paar dae 

Die kerse flikker net 

En dit was 

Jammer want hywas 

vTOU wat ek 

\V ees weer my SKCDSt:l. 

"Twee 

lot self betaal as ek net 

23 

volgende "'IT 

skonel oor die vuur 

van Pecan Wood, 

hulle in stilte aan die 

eel. 

gholibaan-on~~ikkeling 

oor die water· goue vedoopsels in 'n gesmolte glas. 

wat die bloerniste Gooi rakelingse skaduwees oor die 

briefie. Sonder verduideliking. 

nodig om te verduidelik rue. kon tn"ltMP'I"Q hy is 

Maar sy weet dat agter die ~""IJ'<l4J. 

gedagtes get)Oetsec;:r en 

weer liefhe met alles wat in my 

se oe is hard en sarkasties. 

..... ,"" .. 'v"' ... toe gaan. Die kunstefees 

kan gebruik. " 

weer die 

getJranSDo!ne(~r het. 

sal die 

Dit neem nog twee dae van /:; .... ' .... UA .... en die Tn .... " ... wees voordat Charles haar voor haar 

vertrek 'n duisend rand in hand stop. "Gaan dan maar, en as jy r", ... "nl<nn"l 

ons gaan doen. Ons het <Utvv ....... tyd nodig om te dink." 

ons v .... ." ...... wat 
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Op pad die V rystaatse vlaktes dink \Teemd gelloe:g rue soseer aan Jerome 

dink merendeels aan Sy dink am die bykans tasbare stramheid tussen hulle toe hulle 

\tToegoggend het. 

dink am sy obsessie oor rook. Aan lukrake libido. sy onverdraag,saamheid. Sy 

besef opnuut hoe hy haar manipuleer met aggressie en sy maklike seltbejarnmering. Maar sy 

dink ook am sy vir humor. sin vir die uitbundige. Sy am sy rornarlUe!;e sy. 

massas blomrne wat soms vir haar aaI1lo.ra huis toe. Vakansies, weg wat hy op ingewing 

van die oomblik reel. En sy 

haar 

weer daaram hoe goed hy haar ouers Hoe goed hy vir 

Sy dink am die skootrekenaar waarmee hy haar uit die bloute verras het 'n ruk die 

oordadige ses bottels parfuum waarmee hy haar ............ -. bederf en een na die 

deur loop van gegee hel dink am nlqjt'iap gespreklce wat hulle soms voer oor 

dioge soos oor wat hulle gam doen as hulle 'n koper vir die huis kry. Die gemaklike 

stiltes wat tussen hulle kom Ie wanneer hulle saans soms saam oor die dam uitkyk. 

dink sy weer aan die eerste toe Charles heeltemal uitgehaak het. 

Dit was sewe jaar Hulle het toe am die Oos·Rand gewoon. het nog die 

en appliekwerk lere:willkeJlljie gehad waar sy vir ure gebukkend oor die en 

haarself dan en toe bederf het met 'n koppie tee en 'n Craven ...... "'u .... ~. 120. .rea,eeuellK by 

O"ph,rpl[ am 'n ~c. •• c.'",,,,, met Johanna wat toe haar kunswinkel teen 'n verkoop en 
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to~ getrek het. 

Charles het, sou later hoor, vir weke vermoed weer begin rook na 

"V~''''UlJ::. sedert kort na sp~1e daarvan dat altyd probeer het 

om van die rookreuk 

sluitingstyd het hy 

te raak voor sy huis toe Daardie ....... ......."." so 'n uur voor 

het. Sy kon 

\n'L'pnll1:lCrll die winkel binnegekom en haar betrap waar ",o"lr"t in die hand 

en uitgeloop. dat hy gedrink het. Hy het haar sill aangek:yk, nfT1lcrpt1 .. ~ 

In oe het haar laat OOl,wm winkel sluit en hom maak aan ry huistoe. 

Sy het hom in slaapkamer gekry. het die bed se rand het oor sy 

opgekyk na gladde wange geloop terwyl die loop van sy pistool teen slaap gehou het Hy 

haar. 

"Jy breek .LV",""''"''' breek my!" stem rou en die trane 

UJ"'''' .... helder en ...... "' ... ,"'. 

was paniekbevange en het hom huilend en half-histeries gesmeek om vir die pistool 

te Wat natuurlik presies was wat hy wou gehad het moes doen. 

diep en 

sou gebeur het as 

het as daar in die slaapkamer haar 

2eH)OO het, wonder sy nou 

Kmlm()S en 'n plaasdam verby haar 

besluit sy. 

bly sit het tot toemaaktyd? Wat sou 

op hom gedraai het? Wat sou gebeur het as sy uit 

'n rits populiere in helrts~~eviiaa.d 'n windpomp, 

Hy sou sy roes ..,..,..."'''' ............ het en die volgende 

sou hulle aangegaan het soos hulle in elk geval aangegaan het - dit ook al was. 
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het belowe ~[aar sy 

uiteindelik neergesit 

ontstdt~rus .,;n 

die bed gekfun en onmiddellik aan die slaap 

totdat hy die pisrool 

het tetwyl sy haar 

moes verwerk. 

bad het. Jy ons aan die diep kant sy die .. "arm water 

waarheen nie, rue hoe ver en hardop Smyt ons net en swem. Jy 

ons rue die hale rue of ons moet borsslag, of rugslag vir hoe lank 

kruipslag rue. Help ons as ons hondjieslag rondspartel rue. Ek dink jy is 'n hardvogtige vark. 

was geen van Bo rue. 

het vOl~:!;en<le dag 'n skeisaak gemaak. Sy het weer belowe dat sy sal 

rook. Hy het die teruggetrek. 

Tot vandag toe weet rue waarom sy van die kans gebruik gemaak het om te 

Die feit bly staan sy verstaan rue die nmil0111ele bande wat 

oor die jare onontkombaar in 'n newelrige gespin het met en 

inslagdrade wat sy nou ontwar kan kry rue. wat inlduister en op paradoksale 

ook. \Vol wat \JPrWP,'T sodat 'n ontwerp loskom. 

probeer begryp waarom hy so oorreageer 

werklik van haar verwag. 

is dit vir jou so 

het op ons troue puffs by jou ma ge~!teca. 

datsy en 

Net een. 

Charles? Ek het 

hoekom 

rue?" 'n 

Probeer .............. ,.,... wat hy 

",,,, .. ,r,.,.,..' toe ons begin ..... "!:, .... "L het. Ek 

jou ma rue af omdat sy 

vrae SOD,aer een enkele antwoord. 
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'"Ek kan rue aan jou verduidelik Leila. Dit is net so. Buitendien, dis net terte \vat rook. 

'n Vrou met 'n sigaret 

saak \ if Charles 

Iyk fokken afgryslik en boonop beskikbaar." En daannee was 

het destyds al tot groot mate verstaan waarom hy so oO[I'ee 

,>LIt.;> ...... ',",,,, het sy toe gedink, hy in sy diepste wese dat sy 'n lert is en dar hy dit net rue 

sou dit wragtig in hierdie nuwe eeu moontlik wees dat hy geadverteer wil sien rue. 

kwalik neem omdat 

onmoontlik. 

was toe hulle mekaar ontmoet het rue? Nee, fok, dis sekerlik 

Vir ses jaar het 

ontwikkel en 'n bewing 

bewerigheid nog langer. 

weer aan sigaret geraak net nervous twitch aan 

Die twitch het ............ '''' g~eneem om te gaan . 

Ius rook, nooit heeltemal 

Daardie laaste aand saam met Jerome het sy haar belofte ''''' •. ''' ...... en vir die eerste keer weer 

'n sigaret opgesteek. fok sy kan haarself rue kwalik neem rue. 

nou lS Jerome wat Ill"" .. ..., ...... by 

te neem rue, ruemand wat In,,,,., ... ,·,, huil en smeek en De!,om:s 

Jerome wat die sneller in die eensaamheid van sy stuClel:rKam,eI 

waarsk}nlik by sy elmboog. 

\Vat is dit met mans en 

het om die pistool 

God verwyt 

sy pakkie 

die Nieu-Bethesda besef Leila dat ti .... h"'"",,<1'.nrn nog heeltyd was 

met die idee om die Uilhuis te Des;oe:K. Dit verstom haar dat voorheen at na 
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be\vuss)'n rue. Nie deel geword het van h.aar beplanning nie, hoe skamper die ook 

at was. sou waarskynlik kon batjaar met hierdie soort maar gode sy dank, is sy 

nog boonop aan hom ook wt!!elc;wc~r 

Leila draai in die grondpaadjie die regte om te 

besin oor Olgencle twee weke. 

en sy neem van die omgewing tenvyl sy claarop konsentreer om 

haar of meer in een anderkant uit te Togomvou rowe eenvoud van 

die Karoo haar, merk sy stroompies hier en claar, en skurwe rante dan en wan 'n 

opvallende rotsformasie na haar toe. 

son is aan die sak toe om die draai kom en poskaartdorpie in laaste lig van die 

herfsdag voor haar sien Ie. 

mylmeter wys dat sy negehonderd kilometer het en haar dit toe sy voor 

met 'n groen dak en 'n bordjie wat lees Zeevrouw, Restaurant, uitklim. Haar 

hande van die bestuur haar skouerspiere om die beurt probeer 

wou wat die deur oopmaak, is lank met gesig. nou SK()uers en breerige heupe. 

Sy lyk haastig. Of is dit ..... ""' ..... "'" Daar is 'n arnHDC:W1JlSte weerbaarheid wat 

deur twee permanente plooitjies tussen die wenkbroue nader aan mekaar word. 

kan u in die kothuis sit die Hollandse went slaan swaar deur die 

u moet my net so uur Die elelll<.10Ims,agent bring mense om 

te kyk. Ek probeer verkoop." 

trek haar .,"',,"" ... A. op. Sy is nie haastig nie en skielik ook meer angsti~ nie. Sy is 
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hier. En IS op Oudtshoorn, die van die ongeskikte kaptein se deadline. sal 'n 

draai deur die dorpie ,. 

'Dil u defmitief rue 'n uur neem rue." Sy ky'k bestraffend na die goue spanjoel \vat teen 

"Nee, 

hier erens 'n plek waar 

ruet zo gek!" Die span joel k')'k haar leepoog aan. 

bier kan kry?" 

Die vrou kantel haar sodat die hare eenkant toe val. 'n ........ """" .. sonstraal hwwer 

tussen die grys en donkerblond. Leila kan sien die skaal wat haar meet, gesak. Sy het geen 

idee watter kant toe rue. 

"U kan die Waenhuis Pub'nGrub nrrll'\P.."'1' Disop hoek by stopstraat. U ditnie 

mis 

Die Pub'nGrub is toe. Skuins oorkant, 'n blokverder, staan stoele en twee 

toegevoude sambrele op 'n stoep. ry daarheen. V oor die masseer skraal man met 'n 

baard sy met sy vuis en gesels met iemand in 'n bakkie. 

Leila parkeer, klim wt en slap nader. "Verskoon kan ek dalk 'n bier bier kry?" 

skraal man kyk haar op en sonder om vuis se te onderbreek "Ons is toe. 

Buitendien bedien Die rue. Dis koffiewinkel." 

idee ... " Sy maak klaar Die, want hy skud sy kop. 

u..., ............ van Pub'nGrub is Graaff-Reinet toe en was 'n ongeluk. Die eDigste wat 

jou dalk kan help is Loes by Zeevrouw. " Hy lyk ontsteld asof ongeluk hom geruk 

het. weg, Fokof noll, sy oe. 

by De Zeevrouw het Loes klaarblyklik daaroor Leila wejQ;gestullU het en 
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vir haar 'n Amstel op huis cn 'n pick op die agterstoep om dit te Vir eerste kcer 

daar het, voel dit rue meer heeltemal vir die dorp soos 'n 

oningewyde ruiter van pro beer rue. 

Die blikkie is lankalleeg toe Leila k)'k hoe donkerte soos oor die valleitjie kom Ie en 

opkruip teen die T otdat die laatlig net 'n wyle op heel nOC)QS[e rante talm 

voordat dit die 

Die kothuis was waarskynlik \-TOeer buitekarner of sk'1lurtjie. rowe mure is oneweredig 

Elektriese bedrading kronkel onbeskaamd praktiese paadjies daarteen uit. Die stort is 

spartaans en die slaapkamer kIeinerig vir die outydse dubbelbed en SPll;;CU(as. 

met sy kaggel is gemeubileer en geclel<c)re<~r. maar lyk gesellig. In 

sitkarnertjie 

kombuis 

kom al die elektriese drade bymekaar in 'n t<ra:gl<iassle wat in 'n moderne karbonkel bo 

emalje-opwasbak bult. dennehout 

emaljeblaker met daarnaas 'n paar kappertjies 'n vissmeerbotteltjie. Weerskante van die tafel 

staan twee bankies, ook van dennehout - herhaaldelik en knoeierig 

Om een ander rede is verras om muskiete in die Karoo 

die eerste keer op toe op die trap van die kothuis se agterstoepie sit en 

te kom. haar 

sy in haar 

gedagtes kothuis herbou tot 'n plek waar sy permanent kan bly. omdat sy noodwendig 

daar bly rue. Bloat omdat dit is wat altyd doen. Huise herbou en oar inrig. die 

illusie dat sy eendag daar sal kan bly. \Veg van Charles, van mense wat bel en fakse 

wat gestuur van """'11''''''''' wat moet word, karre wat ge(l1etlS moet word, takke 
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\vat voor die DSTV -skottel weggcesn 

inbreuk en aanspraak maak op 

moet '>\iord, honde wat veearts toe moel. \Veg van 

tyd, haar gedagtes, privaatheid.. haar lewe. van 

\va1 om makabere en minder makabere redes sy in 'n herboude huis. 

dat sy die n .... 'm .... ,n .... :fI. .... .. I"1.hp'~ .. bedink en \Jf':1'ln~:hO' daarin. 

... vat 

moel Charles be~ tenvyl sy T abbard aansmeer. moel hom darem net dat sy 

het, maar toe sy selfoon uit haar handsak h~ sy dat daar 18 

rue. rook nog 'n sigaret voordat met 'n bottel Tinta in die hand terugstap na 

restaurant, zigzag-blokke ver. 

flikker in die wat die oop vensters restaurant is getooi 

romanse. 

Jerome se e-pos belofte kom by haar op toe sy gaan sit. 

gaan ek jou uitvat vir OrIS sal 'n seE~ICO'S()()ra vir twee bestel en 

vier. Enjy die n", .. 'l'",lrt", oester na my mond bring. 

het haar toe nooit vir ete rue, nooh oesters met gedeel rue. 

zoi. En die het haar so so os 'n hond gemaak na derde teug. Op hulle 

aand saam. Met en Tobie wat giggelend die pupille van hulle 

waarin die eI'SVla:mnlelJlles weerkaats hel. 

L ....... '. v.J-...... ,,~1'\,~,."'.' ..... v is ons "' ... "'''' ....... Vj'., maar ons het dis," onderbreek 

haar beste Afrikaans se ~""~."''''. 

Die woord glip uit haar gedagtes, verby die onmiddellike, voordat sy wat 

sy 
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"""' .... 1'; op Loes se gesig grens aan verontviiaardiging. 

Leila 'n verbouereerde "Natuurlik rue. die Karoo. Vegetaries is gaaf, 

kom knoop nou en dan ges;elsle aan so tussen die bedienery van tafels deur en 

na ete waar die 

"Hoekom bel nou eers? bekommer my dood," val sonder Sy kan 

dathy die slaap 

"Jammer. My scI werk rue. Hier is nie 'n sem " 

"Ek al geslaap. Nou sal weer hele goddelike nag Ie en rondrol en ek moet 

opstaan." 

is jammer." Leila voel meteens geElrellIlec~r moeg om die stilte wat daarop te 

...... r.h"',~ .. oorbrug. 

mis jou.," kom dit uitemdelik van Charles. 

Die p .. J.~pnn"1'O haar om,ant sodat en "Ek jou ook." 

is lief vir jou., Leila. Ek hoop jy weet dit." 

weet dit, Charles. Ek is lief vir jou ook." Deemis en mededoe is ook lief de, 

regverdig sy haarself toe die foon na hut groet op die mik neersit. bty 'n oombliklank so 

staan - hand op gehoorstuk. 

""",·rI",,"I,,'" ja, en soveel meer. 

Wat sy Charles oorskI}' OTp.:nQp' van woorde soos deemis en mededoe. GorskI}' 

grense van benoeming. Van Kal:egl)m:e GorskI}' OTpn~p tussen gevoelens en I;;UllU1Slll;;::'. 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

33 

En is tog ook 'n konsentraat daarvan. 

twee dekades strek. 

klipsweet van 'n verhouding wat oor meer as 

is <lit die "'.n......,.'" aard van liefde Dassiepis genesende vonn. 

Toe terugstap, versadig na vlees indien rue na gees rue, is die Karoonag vars en 

- die sterre blink aan die peperboomrafels, 'n paar selfs bengelend aan \\oindpomp 

se lemme. 

Flonkerende sperm van die wat ontsnap het aan 

Dassiepisdruppels wat skeikundige proses gepypkan 

in die kothuis sien rue kans die skerpte van elektrisiteit rue. steek die in die 

outydse blaker op die kombuistafel aan en die h~er voor haar oop. na die 

uitdrukke van hul " .. ,,,,,,,,,C!f',,,, e-pos. in die blaai met vlugtige ot: na spesifieke 

en claar 'n paragraaf om n~~If'C:!P'IT te orienteer. 

Ek ook nie Ir"'W>Tr' .. .., kan In kunstenaar doen want, soos jy se, is dit juis 

n<;:t()YU7nr wat op van nTo'rn1111t>. I'\b\.uu;,·a - moet beweeg. 

afgronde kan die kunstenaar dus nie good doon nie. maar die bestorming daarvan? weet nie. 

Jerome. Jy het die van 'n ek navorsing tot 'n 

maar nie het dit in my om qfgronde te bestorm nie. betree en oorloer, ja. In 

'n van 'n daar af abseil, maar bestorm en .'<UF1YlV 

soos die engel in een van daardie klomp engelellieks wat so 'n ruk terug uitgekom I think 

not. En ?'?~.'~"""'''' sou in elk En 'n vrot engel 
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that mutter. is net dut. al fun ek nie spring nie. wei en .lit 

bring mee dut ek boonop 'n vrot eggenote ook is. 

Jy is die kUl1stenuur - met ,lie een 

van ons twee wat vir my die meeste together voorkom. 

slaan res van die oor en blaai na antwoord. 

Dis '.t·onderlik om Ie hoor jy dink ek is together. nie waarheid nie. 

A{v pragmatisme oor '<OJl':O .. ", dinge kan nie gekonstrueer as 'n bewys van 

wees nie. Ek sou inderdaad nie skep as ek werklik together was nie. Aan die anderkant: om 

te van togetherness (the versimilitude of being together. om die indrukwekhmdste 

woorde te gebruik) is iets wat 

Ek hel nog n0011 behoefte daaraan gehad om soort engel te wees nie en was 'n 

vark van 'n eggenoot. 

Einde van Ule'}:!,.),!:.).) 

Die mik tussen duim en wysvinger word 'n rusplek vir haar voorkop. Die woorde van haar 

antwoord op brief van meer as twee vantevore dof, maar sy aan: 

Ek kry dit nie eers reg om die skyn te skep van togetherness nie. Ek is yryse van spreke, 

altyd girl met die verkeerde by die (dikwels ver'lG2erae voel soos B:vbelse 

uil in '11 murasie, of nee, 'n uil in die dag. hoort nie die mense waarmee ek omring is nie 

en nie wat ek bewonder nie. Te ooringelig en unc:..<u •• ",,, en J"nr,nn'n vir die een 

en heeltemal te oningelig, ongesofistikeerd en onsinies vir ander. 

Ek my altyd op peri/erie - van watter al. 
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Oak in die sirkel van m:v huwelrk be.veeg ek soomlangs. As eggenote is ek nooit wie ek 

wil/kan wees nie. maar ook k-ry ek dit nie reg am te \-vees wat van m:v verwag word am te wees 

nie. 

Trollens. ek staan ook as vrou aan die oewer. Nie meer maagd nie. nag nie hag nie. Nooit 

Sllster ge1vees nie en moeder ook nie. 

j\log vis, nog vrou. Gestolde evolusie. 'n Ribbelmerk in 'n oerklip vasgevang. 

Terloops. dinkjy ons .vat Protestants grootgeword het, en die bieg ontneem is, is slegter 

daaraan toe as ons Roomse ewe/..;niee? Is dit dalk hoekom ons soms absolusie moet gaan koop 

by sielkundiges? 

'vriendskap sal dalk 'n plaasvervanger vir die priester kon wees, maar vriendskappe strek 

ook maar net so ver. As mens een keer die deur vanjoo hart oopgemaak het teenoor iemand en 

dan met die inhoud daarvan gekonfronteer word deur 'n ander, loop jy maar ligvoets vir 

vriendskappe ook. 

Is dit waaromjy skep? Ek navors? Probeer ons so orde uit die chaos van ons gemoedere 

skep? Gaud uft strooi spin? Opperman se engel uit die klip beitel? Jeanne Goosen se wanhoop 

herlei tot suiwerheid? Doen ons dit dalk by gebrek aan 'n priester? 

H oekom was jy 'n vark van 'n eggenoot? 

Die bladsy ritsel russen haar vingers. 

Ek het rondgeslaap. Onder meer. }vlaar dis 'n storie vir 'n ander keer. Wanneer ons 

mekaar dalk beter leer ken. 

Ja. ek dink die verhes aan bieg is 'n ernstige een. Die probleem met die Rooms-Katolieke 
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leer IS ,lie resep wat saam met die Hail 

's vir daardie een) - en nie die bieg se(fnie. 

Testament se: be(vjou enjy sal \ ror. I. Ons 

dus geen ."u ,"H"'" nie. Bieg, met berou natuurlik: 

Lt:ila slaan die 

Waarvoor 

'n groot donker. 

Sy plant haM 

hande. SlaM na 

toe. "Hoekom kon jy dan rue net ""vU'lv"", en die vergifrus aanvaar het rue, 

ook aI." HaM stem klink hoI binne klein enklave van arming deur 

weerskante van leer en stut in die L·A ..... fl".'" van haar 

kersvlam wat lui om die pit dans. Die warm was vul die holtetiie am die pit, 

oar die van die 

"Wat was dit, Jerome? Wat was so belan(mk datjy daaLro()r moes bieg? 

H' .. T.~"('rp was-mure van en druppel teen 

hetjy so 

vergifnis $leS,oetef Die woorde '1I""rClnp die \l1am se danstempo tot 4n 

los van 

MaMdie 

wand en klater op die blaker neer. 

antwoord haM rue en ook rue die ...,."",,,,,,,J>i> se takke teen die venster rue. 

was 
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Die helder rune van die het plek gemaak vir bewolkte bedompigheid toe sy 

haar bagasie die volgende oggend laai en daarna regs-regs-l.i.nks-l.i.nks-roete na die Uilhuis 

aan die rand van die dorp ontsyfer. 

'n rvfoedswillige windjie skep van die hoofstraat se oppervlakte en lig gedempte 

wolikheid van 'n verbleikte rok. wiegende ritme van die bont boude rue daardeur geraak 

rue. Die stewige bruin bene hou hut koers die rok se soom nou teen die knite fladder of 

bobene opsoek. vind die koersvastheid van die inwoner van Pienaarsig meteens 

bewonderenswaardig. Eenduisend-vyfhonderd sie1e woonagtig in woonbuurt daar teen 

helling van die berg, Loes die vorige aand vertel. Sewe-en-veertig blankes op dorp self-

afhangende van geboortes en sterfgevalle natuurlik. 

Leila draai links by Sakkie, hy ook al wees, se Pub'nGrub en weer links waar die 

maer man sambrele uitsit by sy koffieplek. Sy lig haar hand in groet, maar hy sien rue. 

Die Uilhuis sit aan die linker kant, op die stowwerige straat, oorkant 'n oop stuk veld. 

Sy parkeer onder onvermydelike peperboom, loer na die donkiekar oorkant die pad. Die 

eienaar wuif joviaal en roep 'n groet teen die wind in. 

ver;' hou brandwag oordie dorp. 

hom troon Kompasberg vaalblou en 

Voor die Uilhuis kom sy tot stilstand, neem die stoepdak met boggelsiokplaat in. Reg voor 

staan kommando'tjies kaktusse in slordige en onteenseglike falliese gelid voor stoep. 'n 

Stoepbreedte en tussen die stel Karoo-hortjies, spog 'n matgias skuifvenster met !Wee 

helderkleurige sonne, een en die ander knalgeeL EJKeen met 'n wel¥fillende wat 
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kuiltiies in die vet wange en groot met huilplooie weerskante van die neus. Links 

die veranda beloer drie kleiner sementuile haM van voeltjiesdraad. 

'n Hed In teen die muur is met glasstukke en J,,:yk bo-oor kop. Nog son 

bek-yk haM vanuit die linkerkantste venster. Tussen die uile en die sonne lyk die venster in 

verweerde deur amper weerbarstig in rooiheid. die deur, is 

The Owl House n",.,L-.."rr met nog 'it son daarbo, agter die obel van die uil wat "'0' ........ "" om 

af te duik op wat die groot geelomringde oe at sien. hy na hili? 'n na regs op die 

rooi deurvenster blik na die stel trappe, ander op die punt van stoep. 

kyk net skrams na regs WaM 'n bombardement van semen! die umTOU se ruin 

1S~.Ui:S.ill is dem 'n poort Nee, sy nie die impak verminder dem nou te kyk 

trappies is steil: vertrek wat binnestap, is vensterloos en pikswart die 

mme grinterig, blinkerig en weemd. Met glaskorrels bedek, besef sy toe van kyk. Verder 

is die vertrek prosaies. 'n Betaaltoonbank, grotendeels met pamflette en ander toeristeagtighede 

toegepak. Teen mme is netjiese foto's en geraamde posters. Eenkant 'n tafeltjie en 

kennisgewingbord wat met of the Owl House te doen 

betaal die toegangsfooi by die ontvangstoonbank en 

plillate teen die mme. 

lees aan brosjme-

Helen Martins lay ill in bed one night, with the moon shining in through the window, and 

grey life had become. resolved there and then, that would 

strive to bring and into her life. That simple decision. to embellish her environment, 

was to into an obsessive urge to express her deepestfeelings. dreams 
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hoendervleis op haar nit. Sy voel 'n oomblik lank 

duiselig. 

buite lei. 

kop versigtig asof sy by wil nitskud en stap dan na watna 

na horlosie. Dit raak laat, prclbec~r sy haar gejaagdheid moet 

die polisieman in Oudtshoom vandag nog te 

Op die drumpel sy vas. Voor haar san:tepebc;:K van oorweldigend 

nader na as groep om gelyktydig te word. Sy maak oe toe en 

weer oop. staan roerloos en wag dat sy hulle een vir een ontdek. 

Sy loop met trappies af en volg die paadjie. Verby beelde, na beelde toe, 

tussen beelde deur. Sy en sy sien ook rue. Te oorweldigend. Te OOlrro]mOlelend. 

Sy moet eers se huis gou bekyk, daama tuin VIWI!Wi!. verken. By 'n 

watertenk roep 'n me:errnm haar nader, stert in die water en vooroor geleun. Nag 'n Tn"'£>n"'nll'l 

skuins voor onbeskaamd. 'n Derde staal' vraend Jan. 

Leila volg die paadjie om die tenk waar nog 'n meermin op die punt is om tussen die 

goudvisse in te duik. 

duisel uile, vrouefigure, ;:'VAILlA ... , swemmende figure. na Op die periferie van 

die glasbekorste, !!U:!!fClen 

dan agter dat dit 

die swemmende vrou teen ewe groen, ewe growwe muur. 

Sy draai na donkerder groen deur son,aer 

glaskors~ maar skurf van die wat wil·wil afdop. tangs deur skink 'n Oosterse man 

of dalk wyn, nit 'n glas wat 'n ander man .. ...,' ... v .... . 

nuuskierig toekyk toe sy met sy donkerrooi glaspaneel "'''' .......... . 

iets Leila se aandag. Verbeel haar of het die "."C!T ..... 

gekwispel? 

is daar 'n voel wat 

die hoek van haar 

van dammetjie by 
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Daar is ruemand die Sy i:..-yk om haar rond, na rille vol bonds met 

ingelegde reeds swart en onherkenbaar van die ouderdom. Rille met ou bont bIDe, 

teepotte en outydse kombuisparafemalia. 'n Ronde van sement met 

bokhoringpote en naarn Piet van der Aferwe in 'n netiiese handskrif op die 

van die blad vasgele. \Vit OF.1JF.rrllF. kaste met nog bIDe en 

Rooi links van vang 

Sy draai haar rug op allerdaagshede van vergange tye en gaan staan voor die klein alkoof 

met r ..... ,n,.t'1,r ..... ,ru venster. in 'n primordiale rooi kyk vier uile haar grootoog aan vanuit 

die vensterbank. vroeer waarskynlik 'n staan 'n ketel op 'n primusstofie - Kubex 

Wonder Patent - wat duidelik dekades gewerk het. Getiipte e1'(1.e~I(.onf~t 

en ander kookgereedskap 

terioops op 'n 

rondom gelran,gslaK. Cow AfilkJoods, sy 

'n Vis enkelogig na haar van waar dit in bas-relief teen die voorkant van die ur,,,,,..., •• .-: 

haard vasgepleister 

Leila verlanuning oor haar kom. lets wat diep en donker is, in haar 'V .... "'.~'V 

'n vIoed van loog, losgeskommel deur flodderige van lui voorwereldse skepsels. 

"Miss Helen was rue erg oor Die die stoof .... '!!'> ... U'OA ... i • ..- het. bier het sy 

vir Koos om 'n dammegie te bou." 

.... v., ........ ..,. swalp en oor haar Die bruinvrou in haar wys 

na 'n holte in die vIoer van die haard, bo gestolde vis se stertkant. 

"I'vfiss het geldjies om sement te koop en draad en so. en 

brood of :Marie Ul1!,"' ..... \.:) was vir haar ........ """"·0" Die bruin hande is voor haar . "My 
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naam is G~orgina. is die Sy ~n hou bors vas. 

"Vertel van Miss Helen?" 

knik. oe In oomblik toe asof haar iets v~~r oog rocp, \Vlcg 

oomblik op die sole van haar dienlike skoene en 

voordat hy sy l)mpie opse. 

asem soas 'n kind op 'n kunswedstryd 

was gebore hierso in Nieu-Bethesda 1897. was jongste van die ses kinders, 

maar die vyfhet weggegaan toe is nogjonk, want dit was net omdat pa 'n moeilike 

persoon was." Georgina se stem is ontdaan van alle emosie. kyk Leila ondersoekend aan. By 

..... "'''' .... ''''v aan reaksie sy 1['''''''''''''' 

sy is hier met skool in Nieu-Bethesda toe gaan hier na Graaff-Reinet na 

kollege waar sy onderwys gestudeer het. die KOlue~~e het meneer r 1<::: ..... ,11 ontmoet wat 'n 

skoolonderwyser was. Toe't hulle en na Transvaal getrek. Maar huwelik was rue 'n 

Hulle het 1".""""''''~' Helen het huis toe gekom, maar weer besluit om te gaan. Na 

""' .. 6 .... '........,. .. 0 in 1941 vier jaar kom sy terug om te kyk na die ouers. Dit was in laat dertigsjare. 

toe sterwe die mao moes sy en pa die huis deeL Maar omdat sy nie meer klaarkom 

met hom rue, sy die hulp van Welsyn ingeroep. Hy was uit die huis uit verwyder in 

klein kamertjie wat nou die kantoor is en hy is verbied om binne in huis te kom naby haar. 

1945, toe hy nou toe behoort hele aan haar. 

"In die huis het sy 'n baie spesiale gehad wat sy die meeste Dit was die 

kamer met die beddens wat aan die susters behoort het." Georgina maak 'n vae 

h"' .. .,"',,;.., .... van die hand na die oop deux wat na die res van die huis lei. 

het nou op 'n verskillende bed geslaap. Dit was net die wat sy 
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het om die rigting te "fud \vat 

haar twaalf jaar gevat om te 

meeste in die huis inbring. Die binneste van 

Alles wat mer binne gedoen het. was net om 

bring. \V Jnt sy' t b;;:ginne die mure vensters insit. Toe begint sy bonels 

was net as die lig dem diegroot vensters maak wat sy gemaal het 

En sevve-en"uelmll SDlI~elS wat sy in die huis het tat moet die mure moet blink vir 

weerkaats "ir haar. Dit is 1fUr"'t""u'U'r het Toe', sy nou klaar is met die 

huis, begin daar buite die tuin opbou." 

Georgina skep asem en rou ltv,"",..",. ,"" ... /"'",,,. is vir my kwaad." Die woorde 

keel en sy gaan roggelend aan hierdie huis ook." 

skans breek wat haar keer om 

raS~teplell3.ter aan die vloer soos die "is teen die 

"Drink eers bietjie water, jong." Leila wens sy 

water te gaan soek "ir die "TOU, maar sy staan 

haardmuur. Skynheilig besorg, maar ongeduldig, want weet wat Helen Martins laat kliek 

Georgina knik steeds hoestende en verdwyn by 

staan voor die groot venster wat op 

.,.,,,,,,.....,,n,,, ... ,,, met bierbottelrokke staan rugkant na haar 

die bewolkte lug. Van 

uit. 

Kl11l0(,01l staar 

met metaalsterre 

nuuskierig aan, 

llerleea om te vlieg. Die res van die beelde vonn 'n Op.l'nP',Ii:p.r1nnf>.Jil van glas, 

kontoere en sinsteurende 

om toe sy die vloer agter haar hoor kraak. 

kom staan weer voor haar, hande oonnekaar 

van die vensier se uitsig. 

voete bymekaar. Sy 
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ruin sy t\Vee bewegings \vat sy vir die beelde hoof 

een wat van die noorde na die suide toe loop, maar sy het dit die ooste al 

is <lit oosle rue." Sy begin weer hoes, maar kry dit onder UCIllt:t:r 

nog 'n onder haar voete Buite is daar stemme. Die soel sangerigheid van stemme en 

sarsies Duits. 

"Dit is ooste rue. Dit was die ooste net vir laarseu en 

het DOeUtlllii _ .. <>v van die Oostense geloof, dan het sy die gel)OClne van 

tuin van 

die sonde wat 

na toe om 

van mense russen 

langs die rl~'mft~pt'nPQ 

die siang baie. Buite en binne 

nm~nn wat van die ooste na die weste toe 

.... .,"' .... jZ, te wees. Dan het sy daarso die kamele 

is die "' ............... ".. van 

die nM"na wat 

" 

Georgina se blik. "Want die kamele en die rnp,prrrunrl wat 

ok, is van klein prentjies en beeldjies wat sy in haar huis 

,.""rCT"'''''' dit met haar lewe omdat sy baie moeilike omstandighede in kon 

deunnaak. " 

"Dan 

key klaarblyklik weer haar gedagtes georden en kyk na 

kerke daar, maar een kerk was vir haar baie spesiaal. 18 eenop 

die end van 

tangs 

met twee biddende hande op die agterkant. Moet 

horlosie gelnel"K met die twaalf maande van die jaar. 

man moet 

twee mans wat 

die die pa, want hy het later berou wat hy geuoen aan 

nou gewens hy kan die tyd TPf"1l1nT'rPIl man 

en van nuuts hpCnnTlp. en gelukkig maak, maar on~~eltlKKJtg 

pa altyd 'n leeu genoem omdat hy 'n i;>aie 18 
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hoekom hom da.ar het as leeu wat na die Lion toe staat, da.ar "'laM hy laaste jare 

moes deurbring. Dan da.ar voor die Lion het sy ook wee ou manne wat da.ar 

daarso in 

het. Oit was 'n 

Den het, het hy net een "nend gehad wat vir 

hom kom genoem meneer Piet Dan hier in die hoek is 

die man met die pak. Daar sy ook want bedien met 

drank en wanneer hy dronk is het hy altyd snaakste is hoekom voor die man 

met die pak, het sy 'n man wat sy het 'n Oit is wat sy uit 

'n poskaart uit het, maar '\'''''''0''''1''1.11/' met wat die pa altyd !:leaoen het. Wanneer hy dronk is het 

hy altyd losgemaak en kaal geloop en al die snaakste goed " 

volg nie roete wat hand aandui na werf waar bee Ide staan Sy voel 

kilte deur trek. Sy weet wat gaan Pyn splinter mete ens teen vas. Die 

giasstukkies teen die mure dring haar val van plafon af, deur haar kopvel. Dis 'n 

pyn wat van buite kom en deur en weefsel oerste van haar bmme:ste. 

"Is mevrou orraait?" 

kyk enigsins beneweld aan voordat sy weer en baar verleentheid met 'n 

beweging van hand probeer verdoesei. niks fout "Leila kyk op na die plafon. 'n 

Enorme oranje son staar met lemmetjiegroen oe na haar. DieseJfde son met sy en 

sagmoedige mond as sonne wat buite op stoep opgeval het, maar male 

strale spat skerp punte na die grense van die geverfde plankplafon. Brandende oranje, 

lemmetjiegroen, pampoengeel en driehoeke knal teen die mekurachroomrooi van die 

Elke kleur skitter in tweelingkleur van die glass~:enjes 

volg haar "Dis natuurlik die son van ~unbeam politoerblik. die 
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ander sonne ook. 1Jiss Helen het viI Koos Malgas gese merdie een is sy beste \'jerk. Hy het 

meeste van die werk mer gedoen. Die verf, die beelde." Georgina leer weer dew- die vensters na 

mense \vat beweeg in die tuin voordat sy na Leila draai. 

"Na sy twee keer geskei is, ontmoet Miss Helen vir meneer Hattingh," vervat Georgina dari 

haar vasgestelde rympie sonder dat Leila mooi die aanknopingspunt kan peil. "Meneer Hattingh 

was 'n getroude man, maar hy het iets aangehad met Helen. Hy was 'n baie lang man. Hulle 

moes sy bed langer maak soos mewou sal sien in die Powder Room. Omdat hy so lank was, is hy 

twee keer dew- die weerlig geslaan terwyl hy in die veld slap. Dit het hom 'n bietjie anderste 

gemaak. Hy was die erugste ene wat vir Helen meer verstaan het, want hy het beginne help wat sy 

binne in die huis gedoen het. Die spieels is dew- sy help in Port Elizabeth gesny. Maar ongelukkig 

het dit nou sy huislewe bietjie deurmekaar gemaak. Toe moes hy nou trek uit Nieu-Bethesda uit. 

Toe was Helen nou heeltemal aIleen." 

Georgina skep asem tussen die kommalose sinne dew- voordat sy verder gaan. "Sy't haar 

vergelyk as 'n 00. Dis hoe die naam Uilhuis ingekom het. Nadat die ouers gedood het, het sy nou 

die uile in 'n hok gehad agter. En die blanke mense het beginne kla oor die OOe. Dit bring 

ongelukkigheid en die dood. Maar sy't haarselfvergelyk as 'n 00 omdat 'n 00 in die aande 

duidelik kan sien. Sy kon haar idees net in die aande uitwerk dew- in die agteIjaart rond te loop 

wanneer sy nOll darie lanterns aangesteek het. Dan het sy probeer uitwerk wat sy wi! doen want 

meeste van die beelde gaan net oor haar eie lewe. Dit is hoe sy haarself ge-express het en 'n baie 

spesiale diary geskryf het van haar eie lewe met die uitbeeld van die beelde." 

Georgina bly sill. Drie Duitse toeriste kom raserig ingestap. 

"Ek loop solank deur die huis." Leila knik in die rigting :van die Duitsers en mil na die 
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mt:t die Duitst:rs 

\vegkom van Helen se storie maar trlP'1"TL"{l wil sy Helen se 

manifestering van Helen se storie ervaar. 

deel rue. 

sy \'til niks daarvan 

Die deW' 

paned van die 

sitkamer. Die vertrek gloei 'n diep oranje ::Itl(,ruTI."ha van die middelste 

venster wat op die agterstoep uitkyk. van Groteren 

die kleiner spieels yy'"'''' .. , ...... ,..., vertrek se mengelmoes van 

duistemis snuisterye en laat gedisorienteerd. 

In by venster staan 'n 00. Sy vlerke is uitgestrek, kop 'n k6nkawe dammetjie 

waarin 'n sernerltb'lba toon op pad na sy mond toe asof hy om soos 

oW'oborousslang n"rn<:tp.IT vemuwe terwyl hy homselfverorber. 

Daar is te veel kleW'. T e veel goed. veel eertsa.UnJnelICl. 

drW'npel na die volgende kamer. Teen die muW'versteW' 'n Leila huiwer op 

groot hartvormige haar vir dimensie. Alice in Wonderland, maar 

assosiasie verbrokkel SDc,eUllfl toe sy haar eie koplose beeld opmerk. tree terug 

sodat haar kop ook inpas. 

Daar staan 

daardie Uw"IIJ ..... 

van dy. 

ietwat infantiel. Klossie 

geplant in 'n paar 

Nogal wen preserved. Behalwe lyf. Kyk net 

wat weerskante van die skamele borste teen die cottonknit 

Haarstyl Uu.lUwl.JlA onlangs gehighlight, maar dis te lank vir OOS,[-J()flV 

agterkop vasgeklamp. Krale en veertjies ...... ,,""' ...... vasg;eKlllp. 

Rockey's. Regterarm voor haar bors emlDCIOf! van die 

linkerarm op haar reg~ernaln<1, duim onder die kaak, vingers teen wang. 

sk<::m(mI1lg om Sy ontvlug die en waar 'n Aan die 
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verlengde bed teen die muur oorkant die deur, af dat dit Powder Room moet ' ..... ·ees 

waarvan Georgina gepraat het. kamer waar Helen se minnaar, Johannes Hattingh, 15 .... " ...... '1-' het. 

die muur bokant 'n laaikas, tangs 'n enorme in die vorm van 'n handspieeL trek 'n 

geraamde prent haar aandag. In Viktoriaanse sentiment 'n mooi 

teen 'n blou deinserige lug in die omhelsing van 'n naakte man met "ierke. 

haar te vlieg en tegelykertyd te soen. Onderaan is daar getikte 

met donker hare 

is besig om met 

papier aan die 

Leila leun nader om die woorde te ontsyfer. lui om haar leesbril haar drasak te soek, 

buig nog verder oor die tou wat weghou van die besige blad van die Sy 

tedoops na die " ...... "' .... <..:trtn""p krale blink dof aan die uitgestrekte arms van 'n 

kras teen enige vermoede van goeie smaak. Boksies en blikkies en sementmeermin en 

botteltiies en 'n hele versameling outydse kitsch strum in ........... I"'t .. "'" hekelwerk. 

Reunion kan opskriffie dan uiteindelik uitmaak, en daaronder: 

now who holds thee 

'Death' I said; but There 

The Rang. 

Death, but Love. 

Die muur agter prent is kikoejoegroen en bedek met glas wat glinster en skitter en gru. 

Die muur leun oor na haar, dan 

maak haar oe 'n wyle toe. 

vlerke is goud en wit en 

kuite. 

maar 

dan weer na die prent. Die engelagtige ................. " .. wese se 

is hy seningskraal met kniee en ertjies 
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Love. 

Leila skud kop. So sou sekerlik rue daar uitsien rue. Nie Aphrodite se seun 

rut:. dit: \vondt:rlike v,,'ese, die minnaar van Psvche \vat sv \lir die eerste keer bv die van haar ". . 

lamp het daardie toe sy v~rr:l:;n het En Psyche wie se skoonheid seli's 

Aphrodite s' n nn,l"fTI"T het, sou tog rue sulke vOmUose bene en dik enkels gehad het 

tog roer die prent op raaiselagtige w:yse. Is dit waarom 

wonderlike, skrikwekkende huis gaan? na liefde? Onsterflikheid? 

Leila draai van die prent na die groen venster met die son wat die mure 

aanhelp en in die kamer van Sunlight Liquid 

En haaks met tweede bed sien die Ie. teen die liggroen vloedys onder 

die muur, onder groen verlSlt.::r, onder groen II t: l'i:Li:U m lig, maar duidelik 

bruin en aards en stowwerig . Beeld van 'n dronk monnik, tou om die lyf met sy kop onder 

bed? Nee, .. "' ... ,,'"', .. is dit te gruwelik, te bestiaal- te 

lyfdeellyk soos die vel wat in die woestyn agterbly wanneer 'n bok vrek, soos sy eenkeer 

by Sossusvlei gesien het. Kopioos, feitlik armloos. VOmUose sel1nerltbcme sementvoete. 

'n stomp, klompagtige llelOOIDIGle hoef, ander 'n viertonige voet buite verhouding 

vergelyking met die lyf. 

Langs Ie 'n opskeplepel op die deurgeloopte linoleum waardeur vernielde 

vloerplanke loer. 

het meteens behoefte aan Sy wi} me " ... rnf"r deel hieraan van 

die onlteeJrLSe·gw(e teenwoordigheid van klein, V"'LAF,'LI".'" vroutjie met wonderbaarlikhede haar 

SaU.lguiut: ..,,,.,,,"',,, ..... ,, van die hart. 

stap met 'n boog om die volgende cleur, dieper die huis 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

'n vertrek "'-at voor haar uitstrek tot waar dit doodloop in 'n venster met 'n 

oranje middelpaneel. Drie beddens met moee of kantbedspreie staan in dwarskant 

na toe. by haM, 'n ronde tafelblad op 'n sementslang staangemaak 

'n outydse aandrokke 

oop. 'n 

en onwaarskynlike skoene gelid staan, gaap 

kan lei rue. in die dwarsmuur lyk dit nl"'rl"'nC! 

Georgina sluit weer by haar aan. Sy trek haar truipante nader na mekaM en knik na die 

"Dit na Dis nou 'n stoorkamertjie." 

Bluebeard. Leila die glasspinters in haM WZStrullg oproei. 

Georgina vou han de weer voor haM en beduie met haM en ken in die rigting van 

plafon. natuurlik Koos se werk" 

kyk na die geometriese patrone kleur teen die plafon. 'n Groen pylpunt lengte 

van die plafon, druk Leila vas in die hoekie waar staan. Sy voel meteens benoud., asof haM 

erens tussen haM longe en lugpyp. "He! hy haar genl01i;;:stel~rT 

"\Vie, Koos?" kyk haM verward., verontwaardig, aan .. 

"Nee, pa. se Het haM Oftalmiese flikkeringe roer aan 

buiterand van haar sig. 

KlCllIlSilll." 

Leila voel die slyk weer opstoot, wegsak, skuim 

"Helen se lewe was verwoes van kindertyd., maM orndat die rna 'n invalide geword het na 
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haar geboorte het sy dit 'n geheim gehou 

voort. 

sy rue die ma wou seennaak ~, 

gaan 

Is dil waarom Helt!n se pa het dat hy die tot haar gehad het? \vonder Leila. 

In sy die oorsaak was dat sy wou 'n invalide was? Moes haar ma se 

pfaasvervanger 

"Tot 1 1 toe die ma nou sterr," onderbreek roep sy hulp 

van die in. Oit is hoekom die pa uit huis uit verwyder was. In kamertjie, daar 

moes lewe aneen deurbring tot toe hy In was sy weer getroud met meneer 

''''LI'U'''!'''' maar dit was baie kort huwelik. maande hulle geskei. rede was omdat 

rue uit hierdie huis wou uittrek en by in sy huis intrek rue. rede hoekom sy het 

van meneer Pienaar, haar eerste man, was oor v,..,,,, .... ..., Gedurende die huwelik met meneer 

het twee aborsies geadmit en meneer Pienaar was baie ongelukkig want hy wou so 

die kinders het, maar sy het vrese gehad wat sy was voor. 

haar voete - omdat haar voete vier tone het was sy nou bang dat die kinders dit nou dit 

oored dan gaan die kinders nou 'n heeltemal 'n ronde voet het as 'n klou. in die 

groen het sy beeld die vioer waar sy haar vrese uitbring. 

"Dan het daardie beeld die duiwel genoem omdat sy ook bang was dat hulle gebreklik sal 

wees deur sonde wat die pa veroorsaak Dan sal hulle horings het en klouvoete, dan 

hulle soos duiwels. die bo-oor beeld die van ouers uit 

want die pa moes altyd iets verkoop. En as hy terugkom dan was die in die bruin sak 

wat hulle in die outyd boksak 2:erlOeltn het. Dan kom verduidelik nou ons eet want 
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boksak het geld. 

omdat die vv .. ..::o ...... 

lepel wat by bokvelbeeld is die lepel \vat bewys hulle kon eet 

is die redes nOC:KOlm sy nooit wou kinders rue." 

meubds kleur teen mure. weerkaats horde 

Mauve, pienk., groen, Nag spieels. Vensters. :Solrlgeslgte teen die vensters. Lig 

agtcr die songesigte. Laag op laag ontsteltenis. 

karner am haar soos skulp van 'n ali.kruik. 

Rier drie susters 

het Helen 

geheime .. ot' • .,..... .. 1 soms in hul kussings ge~:tgg,el en soms 

gesnik. gedink aan wat haar pa aan haar doen. Nliskien die deur na die 

Bluebeard-karner dopgehou. gewag am te of die deurknop daardie aand weer gaan 

beweeg? het sy-snags, toe sy al op ","VIJ''''l:<.''' drome nP>/"'Il"nnf"l"l oor UU~UUl'l;;;~ Pienaar. Toe 

danker, kleurlose Karoohuis was. 

bier het in haar veertigs gele en besluit am lig in haar lewe te 

maak haar oe toe. Laat die en die emosies van die kamer oor haar spoel. 

"Nlevrou?" 

Leila haar oe oop en kyk na Georgina. Die bruin hand hou 'n pienk na haar uit. 

Leila neem dit onwillekeurig, kom dan eers dat haar nat is. 

Maskara swart merke saam met die trane op sneSle Leila druk-druk weer 

versigtig onder haar oe. 

vloerplanke agter haar. Duitsers het spoor te gou U<"lJfUU Sy l<.-yk 

keer in die karner rond. Op ander keer sal na die detail Nievandag 

Sy voor die aanslag ore. die Powder Room, deur die 

sitkamer, na die ingangsportaal. 
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is die kamer wat die Honeymoon Room genoem het. Sy het graag in 

verskillende beddens en vertrekke in huis geslaap, maar nooit daar rue. Dit was die kamer waar 

die rna c:n het." staan weer 

protesteer 

eintlik rue meer sien rue. 

se Rockey's toe tl"p~tlnnU7 die kamer binnestap. Sy wi! 

,,' n Honeymoon Room met twee enkelbeddens?" dan tog op. iI:yk om na 

Georgina. net haar " ....... ' ........ 11:1 

Die het geen feitlik impak op Leila rue. rooi glirnmende met 

spietH in die vonn van kruis of die prente teen die onvennydelike snuisterye rue, rue 

gestreepte mure rue. Net die twee poppe wat op die een bed 'n omhelsing roer 'n 

afkeer 

Aan die anderkant van die ingangsportaal slap sy die sewende drurnpel oor na die eetkamer. 

Die donker met sy antieke meublement voel ongebruik en doods ten van die 

dofglimmende Ke:rstees versiersels. dit vir gemaak maar 

werklik 

"1976 

Leila 

besluit O"l"rll"Plm 

het rue. 

Nfiss Helen begin blind word en sy het gely aan arthritis." 

na Georgina, wi! 

was baie beskadig van 

se sy wi! uit. Sy 

spring l:ie'01'J2;tna 

om haar eie lewe te neem. En dit het 

meerweet 

voor. "Dit is nQ(~KOlm die 

is drie <lae daama in die hospitaal dood. Sy het baie gely. 

e:elloe:n deur caustic soda te drink. Sy 

was veras en haar as was mer binne 

v .... "'~ ...... buitekant gestrooi. Maar dit is in die huis 

rue wat wou 

gebere. In 

rue. In 

is haar as oor al 

het ge"Ta as moet aan Koos 
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bedde buitekant. . is die een wat as moes geneem 

ht;l en saam met die glas wat sy al voorbereid het moet dit vas aan gunsteling uil 

vasklou en dit is wat na 

directors van Uilhuis het besluit 

Leila hou haar hand op, skud 

Toe Leila probeer asem 

Oswald staar beskuldigend na 

haar rigting. 

Sy vlug. 

toe staar. 

beste sal wees om 

kop. Haar sinne 

het hom genoem Os\vald. ), {aar die 

as oor al die beelde te 

verniel. Sy het gellOf:g 

maar sy asem Dee:tOe m. 

Oral om Leila roci meerminne nader, kronkel stange in 

Op egter tot stilstand voor die meermin wat haar aandag op pad binnetoe ook 

getrek het. Leila druk haar vingerpunt u_"" ...... teen die gestolde naderroep van die sementvingertop. 

Daar is geen 

Leila sluit en 

me. AI wat 

haar 

is beton en sprleUle draad wat steek. 

By die ontvangstoonbank koop twee boeke wat beskikbaar is oor die Uilhuis en klim 

dan met 'n 

genoeg om 

van verligting in haar 

asof 

kleur deurviek is tot 

asem soved moontlik van die glas en die 

aan te skakel. 

'n onbekende oorval Asof 

elke hoekie van liggaam, 

stadig uit. Dan eers het krag 
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lV'U'l:i!,;')I,'" punt bokant 

Ten",),l nikotien met en glas 

dorp van die pad 

meng, k-yk sy af na 

uitstrd:. na die dorpie met sy kerktoring en onbeduidende huisies. 

Bethesda, dink jy sonder die vyf nnE' ....... en so ver van 

'n sigaret op en klim uit. 

vallei wat onder 

jou waters 

moontlik 'n van 'n maar die waters Uellee<;:IO' dra vir jou en jou 

betwyfel ten sterkste. 

toe sy weer op 

die wiele uitspin. 

Sy druk die 

teerpad is, begin t1 .. '> .... ,~P ... namate die kilometers 

wat die vorige dag uitgehaal het toe die grondpad te sleg geraak 

speIer. 'n Vioolkonsert van Paganini 

het, vyl die skerp rande 

"""r",p .. aan die brokke wat in haar :101'<':r<Je 

Leila ry 'n """'j::.,,::;"'" net-net mis, haar ~""~'l"'i:') by die ou vrou wat sement en glas vir woorde 

het en by wat haar na se huis het. 

Na Ghwarriepoort raak die Karoo-landskap geleidelik groener, nn'll.!li.e!nOf~l" die berge 

Sy ry' Stompdriftdam. Verby S"""L"F>'''' se 

naamborde. En dan 

die motorhawe 

op die stoep, hou 

oorkant die met pers weergawe van LaJ[lg~:nnuv~;n se 

vir brandstof en bene 

Die dorpie IS ouderwets aan weerskante van verbleikte teerpad. 

V ... ;)"'-",.u.11:", .... geboutjies met sarnbr'ele en swart borde wat engebak 

en met smnstenre Ie ingeryg soos krale aan 'n oneweredige 

}faJl.KVillIlI~eL 'n paar 

'n toeristeburo 
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Sy bel Abrie die polisieman toe sy deur die rou bergvoue van die S\vartberge net bwte die 

De Rust ry en vTa aanwysings na die polisiekantoor in Oudtshoom. 

"Kry my v~fuur by Die Hoenderkop. Ek doen diens daar vanaand. \Veetjy waar dit is'?" 

"Op pad na Boekeparadys, in die kelder van die musewn. Bietjie van 'n Boere-hool. Die . 

kroeg \vaar almal hulle te pletter suip en Liewe Lulu wt volle bors nooi om by hulle te kom 

doedoe, " roep Leila haar herinneringe van die vorige jaar op. 

"Einste. " 

Leila }..:yk vlll::,otig op haar horlosie. Sy sal rue tyd he om erugiets anders te doen as om direk 

Hoenderkop toe te ry en onderweg te bid dat sy parkering binne 'n kilometer daarvandaan sal vind 

rue. En sy moet vanaand nog deur ry na Johanna toe ook. Nog sestig, sewentig kilometer en dit 

deur die Outeruekwas. 

Tien kilometer buite De Rust ry sy verby Domein Doornkraal waar sy vorige jare wyn 

gekoop het en nog lien kilometer verder begin sy uitkyk vir die berg aan haar linkerkant wat vir 'n 

paar sekondes in die gesig van 'n ou man verander voordat dit weer berg word. 

Dan die paar wit huisies weerskante van die pad en die lang draai waarmee sy haar een jaar 

amper rnisgis het. 

Alles bekend en die jaar tog vreemd. Nie asof die omgewing verander het rue, maar asof iets 

die afgelope jaar in hili verander het. 

Oudtshoom is een groot verkeersknoop. Dit gee Leila tyd om rond te kyk. Baniere wapper 

met suggestiewe en minder suggestiewe slagspreuke. Elke paal abba 'n rug aan rug plakkaat. Uit 

bont tente jil en gil mense en dawer musiek van wisselende kwaliteit t~en oorverdowende desibels. 
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eler in wat kwylende 
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liggI)'s braai\lieisrook blou t<!gemoet en stuur 

inhou van cholestrol en hoe blO<!ddruk. 

die 

met 'n kleuter opskouers het 'n ou man met 'n aan die elmboog beet en 

sy veilig aan die anderkant van die dubbelweg kry. Skraal \lTOU in 

pienk, tree of wat hom, DrOilJe(~r met 'n nn."'ruJ~p.nT111p. tussen mense sloei. 

Skelrooi en skokgroen fluweelhoede met 'n middeleeuse intonasie aOIDO(~r tussen 

kaalkoppe en kapsels. Boepe en snorre. Nommertwee knipsels en poruesterte. Bleek skedels met 

wenkbrouringe as Kaal middelriffies met ...... ' .. I~ ... ~ as middelpunt. 

Leila voel vreemd gedistansieer van die kaleidoskaap van verwaande uitspattigheid en 

verbysterende uiterstes wat altyd die kenmerk. 

\lind uiteindelik parkering die parkeerarea voor Pick'nPay. koes 

kinderwaentjies vol 

slagspreuke wat 

...... "' ... 1':,'" kondome, loop draaie om stalletjies dwarrelende t-hemde met 

van snaaks tot banaal tot en tree dan toe tot langsame sloet wat 

deur kostente drenteL wynkantvan tent haar uiteindelik uit en mik na die 

keldelVertrek skuins vaar haar. 

Hoenderkop is besig binne met gewone gedoef-doef-doef, harde slemme en luide 

~""',"'WJ'''' van mense wat waarskynlik rue die se ook gaan rue. tafels buite, 

agter die tydelike goiingmure, is egter redelik onbeset so vroeg aand. Hulle het biertuin 

buite opgeknap, sy terioops. 

Sy het net die draft wat bestel gekrytoe lang man aangestap kom en oorkant haar 

kom sit. 

knik. 
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Wehmeyer. het jou herken van foto in Jerome Se studeerkamer." 

"Foto?" 

Die kaptein, informeel in jeans en 'n wit t-shirt, sans spreuk, Hy soos 

polisieman rue. Sy oe is skerp. uitdrukking onpeilbaar. mond en sensueeL Oor 

hy baie plooie he, maar op die oomblik is hy bliksems soos net 

mans in hulle 'VToee soms kan wees. 

voel "Ul~·T ..... n stowwerig en onvars. Laasgenoemde in meer as bloot liggaarnlike 

konteks. 

Hy sit 'n koevert voor haar neer. Oit glimmer. Sy vee oor die blink en k)'k na haar silwer 

vingerpunte. 

"Ons het reeds vingerafdrukke van die koevert geneem. Net Jerome gevind." 

kyk na naam op 

ooit geskryf het. Haar naam. 

oukei?" 

Sy knik en tel 

leun nader, 

koevert 

koevert. was waarskynlik die woord wat Jerome 

Jerome het gese dit beteken vrou van die 

elmboe op tafe~ sy gevleg. 

Sy lig self seal-flap. mee. Trek draderig los. 

"Ek sal dit waardeer as jy net aan die hoddes van brief Ek wil 

vingerafdrukke op die ook laat kan jy dit weer terug " 

skud die velletjie terwyl 'n hoekie met haar onversorgde naels vasknyp. 

Saterdagmiddag 

lOlvlaart 

My liefste Leila. 

Allvat !ran doen is am jou am vergifnis te vra. 
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Ekhoop beelde spreek vertrou jou intuisie Vel7.0e'V oill Ie g/o dat jy 

ordening en die bieg in die bee/de begryp. dit agter rug. /e vir mv 'n 

\'.m <1l1der (wrd \'oor. 

van die boeke in boekrakke neem, En dan is die Jv 

ookjoune enige van ander wat my navorsing oor mit%gle bevat of ander 

vir jou iets bt:!teken. vir my belangrik die konsep agter Eros verstaan. 

die beeld wat ek gemaak het. getite/ Psyche & isjoune. staan hier voor my my 

waar ek sit en skryf 

begin hy met donkerder skryf, let tedoops op, asof leeggeraak of 

claar tydsverIoop was en ander pen ODlfletlel het om mee voort te skryf 

So verander en shelik kykAtropos J..yk my in 00, maar troos my daaraan dat 

met jou bee/d voor my 00 tegemoet gaan. 

Die bevestig aanvaar nie met berou nie. 

Sonder die op sa/wing maak boetedoening nie sin nie. 

Die genade van God is hier by my. 

Ek uiteindeUk tog met vrede in my hart. Leila, my my laUe. 

Jerome 

lees die drie keer voordat sy dit aan 

hande toe en voel hoe hulle warm word, maar droog 

vou haar oe met haar 

palms roil< na karbestuur. 

onvars? 10eKOlTI maak brief me sin 
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wat 

haar energie 

die mens SI! lotsbestemming. As ek 

se stem haspel deur 

van die Moirae, die 

onthou is Atropos die een \oval 

Die wewers van 

lewensdraad afknip." 

Sy vr~f weer oor oe en k:yk na die mooie kaptein. "Wanneer kan my briefkom haal?" 

Bel my net voor die 

Die tweede in 

Wat of wie is die 

ancient and 

staan vir die :SODtu.a. 

onthou. Dis nou binne 

Daar is 'n verband met ,die 

Shekinah, as ek .i1losne:se konteks. Sy kombineer denke en 

intWsie, balanseer so die anima en die animus. in elk geval. Ek kan rue nou mooi dink 

rue." 

"Hoekom sou een wat wysheid Vf'.lrtf'.f~n'tlVn(\rtlla bieg met aanvaar 

Leila 

"Verwys die 

Leila kyk op. betwyfel dit ten sterkste. Ek is wys, nog in touch met my "' ... " ....... ," 

Buitendien my kaart is nommer twintig. Die Ontwaking. " 

Hy Ioer met skepm,isrrte na haar hy weer kyk na die brief. "En 

en 

"Mitologie. kan jou die kort we,f'.rcr:n;lilp. van 

nou die krag vir 'n uitgebreide een 

"Kort is gaaf Ek is rue juis into hierdie tiep van ding 

eerlkaltlt toe. En gIimlag anderkant toe. 

staar in die is om eU<JIIU1,11CS te 

storie gee. Ek het . 

mond trek sinies 

"""QVr.tlf'. was 'n 
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beeldskone sterlling. Mense het van .. v~ .. ~v en vClTe gekom om skoonheid te bewonder. 

godin van liefde en skoonstes onder skones van die goderyk, het jaloers Cf"""" ... ·n en 

\vou Psyche 'n punt 

dat Psyche die 

Sy toe haar seun, oftewel Eros, by en beveel hom om te 

man in die wereld liefkry." Sy k:yk van die skuimeilandjies na die 

polisieman. "Toe Eros die beeldskone Psyche raak hy egter op haar. vat haar 

toe na 'n afgesonderde paleis waar snags by l-uier sonder weet wie hy is. 

vTa haar dat sy hom veI1rou en rue sy IGenh'[ett probeer agterkom Aangestig haar 

jaloerse Psyche lamp toe Eros tangs haar Ie en slaap. Waar sy 

vermoed het sy 'n monster gaan vind, Ie pragtige god van toe langs sy oorleun 

om beter te kan sien, val daar 'n druppel warm lampolie op Eros se Hy skrik sam 

die situasie op en sonder 'n woord, sprei hy sy wit vlerke en by die venster 

uit. hele klomp toetse en ellendes ,. .. 11,,,,,,,, Venus vir sit en na pleidooi van Eros 

voor Jupiter, word Psyche uiteindelik tog die ambrosia van onsterflikheid aangebied. so kom sy 

en Eros toe weer bymekaar - hierdie vir ewig." Sy Irumsc;;c;;r die verhaal met optrek van 

haar wenKl'lrc,ue en 'n oa<ll'-llel'-IV"on nP'[]" .. O ..... '" van haar hand sy Abrie se ske:ntlese oe 

ontduik en afkyk na die glas voor haar .. 

Die skuinl bier het net 

aan sy atol-leorie gekom 

see in die ;'<,""'''''U'"' 

randjie teen wand gelaat dit waar Darwin dalk 

aand toe bier afgestaar het gedurende vyf jaar op 

die Beagle en kyk weer na Wehmeyer. Sy dink terug aan Helen 

se prent met haar enkels. met sy tingerige knieknoppe. now who 

thee ... Not but Lave. verpersoonlik siel wat deur pyD en lyding 
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en so sluit sy tcarraa!' ~n met 

sk~ut storie af. 

natuurlik net in sprokies en mites ., volohv die strekkino van haar '" . '" 
slemtoon md knik van sy kop. Abrie ontknoop en knoop in skde sy arms in 

tussen hulle. ek weet jy en Jerome het 'n en ek weet hy het baie """""t-f""" .. 

maar hou hierdie storietiie verband met julle verhouding?" 

dit ook nag uitpluis. dit as ek die leer vind en sien wat dit 

jy daarheen? Na se 

en Johanna sal seker more gaan. Sy het wil saam met my deur sy ""'"''"' ..... '" 

tuin stap." 

staan rue in 'n ruin rue, maar in 'n au kraal. Klomp junk as jy my vra. 

met haar hand op julIe rue verstaan dat dit 

wat agter 

korn orent. "Korn vertel un~~eIllgwre het wat hy wou 

onthou om te bel voor jy deurkorn vir is maltyd in die dorp." 

koevert in en stap deur na die kroeg wat is om vol te loop. 

die helfte van haar draft en pak na haar kar aan. deur 

kostent waar heelwat van die eters nou versadig f""I"1I14""'" en ernstig wynproe terwyl hulle na 

., ..... 5 ..... " wat pro beer 

tente na nat strooi, na \\<1'n en Ul<l,f"'f"nu\ ...... ,mpt11P·nf',p'(1 Na mense en en 
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vctkock. 

In die vprnvO' probeer 'n dronk man aan skouer hou., maar sy skud haar 

kop I.':n los. 

moerue so stuckup wees rue, tiefie," :UJT,p.rvnlo sy dralende stem haar. Sonder dat dit 

beplan het. sy oor skouer· middehinger soos lont russen die 

ander 

"Ag, fok jou dan 

duim. 

grom die dronke. 

Leila voeI vir die eerste keer 'n baie lang tyd lag spontaan in haar opstoot. 

tyd dat sy Oudtshoom is egter van voor af natgesweet en gefrustreer 

teesg311lgc;:rvlerk,eer en <n dorp waarvan nate bars. Waar sy met lee:sg.mg:ers 

0pw'inding gevoel wanneer by die aanland, kan sy nou gou aan 

""""n~'"",~''' ontsnap rue. 

koorsige 

Namate 'n koelte saam met skaduwees oor die bergryke landskap bedaar Sy 

hou die van son dop totdat dit die berge' insink. skaduwees word blouer, die 

Asof skaduwees pigment tap wt die 

Sy voel meteens so~s 'n ballon wat "'_ .... ~. is. Asof die son saam met haar weerstallld 

weggeneem het. energie. AI wat oorbly is die teleurstelling. Jerome se brief wat 

antwoorde moea gee, het net meer wae laat ontstaan. 

Sy rue JutS om te lank daaroor te broei besige Outeruekwa-pas hou 

bedwang. Daarna soektog na die afdraaipad na plaas russen die 

waarheen Johanna haar beduie het en waarop Joh<mna knptu;:s gese sy bywoner 

grondpad vurk spoedig soos Joh<mna haar voorberei het. Bordjie regs na 
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draai na S008 Johanna beduie het en moet haar hoolligte ....... """" .......... ',. 

toldat sy wit geboutjie voor haar sien 

in op die stoep van die kothuis, 

net raa](," loop sy Leila tegemoet en druk haar 

teen 

die beker vir Leila aan en lig haar eie in 'n terloopse heildronk. "Welkom." 

knik en neem 'n slukkie. "Ek het die brief ll'.", ... "''3. maar kan dit eers more 

om te hou. Hy wou eers vingerafdrukke neem." 

klong, onse Abrie." Johanna vroetel 'n Camel uit ~ ................. en tik die ftlterlose kante 

teen van haar hand voordat sy dit aansteek met 'n AL1'EP"'~'" boks. 

haar pakkie lang melllth()l·silgarette 

Jol1lantla blaas die rook deW" om die mond. 

Skc:1Salke, maar wat hel." Leila trek die 

my se raak braaf so op jou oudag antwoord rue. 

staan I>"",,"mp se brief?" Haar sigaret bewe tussen 
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m longe in en blaas dit dan uit asof sy jammer 

................... van die is om ontslae te raak 

JampskcrmJosc 

volg die yl grys wat in 

kombuistafel dl)f. 

"Hy \eTa om ek kan boeke vat as ek wit en ek moet die 

Psyche en vat en 'n gelyknamige beeldjie wat gio op verwys 

hy na Atropos, die Opperpriesteres en dat die genade van by hom " 

"Wonder wanneer hy sk.1elik religious geword het." Johanna trek skouers op. "Hopelik 

help waar nou " 

was mgc)stel op die spirituele." 

weet, het sy .. v.,..,. ..... ".., ..... 

hardheid in Johanna se blik rue mooi 

Johanna 

Leila kan 

vra sy om te "P"''"'''''''''' 

"C elene is saam met die boyfriend Knysna toe en 

skool oor die 

dit met hulle?" 

deur op sy gat. 

net oe darem nou weer op 

agt ook, nes SWlaelra maar sy IS nou 

ding, maar 

survive, 

plaaseienaar 

met sy 

my moer dwars geskrik toe op 

kunswinkel gaan oukei aan en 

vrou rue. " Sy druk die sigaret dood. 

selfbejammering. " 

onder hom gevoel." 

"Waar is die kinders?" 

'''''-''"U'''' saam met die 

vyf net-net deurgekom. 

met die akademie. Sy herhaal standerd 

van die dope. Jirre, dagga is nog een 

haar kas. Maar ons 

Hoorof niksvan 

net Jerome wat alles kom opfok het 
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L.:ila sien Johanna se o~ blink word. 

Johanna nog 'n aan, oorhaastig en sonder ritueeitjie. het Tobie 

oorgenooi \1r moreaand. gese hy ons 'n zol twee bring en 'n boks dronk." 

sal hou by my !vIenthoIs en die Vv~ dankie." Leila on." ....... 

"Ek sou so dink. Ek wit jy moet cottage vol kots Ek het 

om goddellike jou te sit en op te pas rue. jy het ons darem laat skrik." 

"Te veel te min kos en te diepgetrek aan die goed 'n eerste " 

"Verskorungs, Jy is maar net donnerse Dis al." 

Leila druk die filter dood sardientiieblik wat diens doen as 'n asbak. nog 

altyd. Sal altyd wees. My fatal flaw." 

kan aan flaws dink." Johanna pik 'n stukkie tabak van tong af. 

Hulle sit 'n stilte. Asof ongemak oorbrug, skink Johanna 'vir wyn 

Toe'3'j kyk'3'j deuf die rookspiraal aan. "'Waf daardie laaste aand 

gebeur, Leila? Wat het tussenjulle geloop? was daardie 

... Mens die jagsheid as julie na A .... '''' ......... kyk en toe isjy net 

Jerome onttrek horn. Jirre, het my dood ""'''''''rlK toe ek horn Saterdagoggend sien. Hy het soos 

'n gelyk. 

Leila se ruk. Jy het horn Saterdag gesien? Nou Saterdag- Ogjzel1l(l VOOf 

hy horn het?" 

Johanna knik. my gebel. hywil moet na '3'j werk kom kyk." verrnorsel 

die res van sigaret teen "ir horn ook." 

hy iets vir jou van 
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se moer. \vat daardie lJomp skroot is dat krome en fmaal cr ... 'o",~'n 

het.·· Johanna haM kniee haM ken Leila tussen die Iwee deur. 

Die brilglase so dat rue haar Slen maar vod hulle haar dring. 

"Maar hoe was hy? Hoe het hy ... ek bedoel uiterlik rue ... bedoeL.. , . 

"Ek weet wat jy bedoel." 10hanna staan skielik en stap na donker venster. bly met 

haM na Leila staan. was bietjie Angstig. Intens." swaai om na Leila sodat 

terracotta roksoom met sy Indiese borduurwerk en winkende spieeltjies om haar kuite 

"Hoe moes geweet het net die ole:encLe dag 'n "",m,,,,,,, .. rewolwer teen druk, 

Leila?" vat 'n handvol van die wye rok vas en druk dit onder die bril in teen haar ooglede. 

"Het hy rue?" 

10hanna ruk die bril van haar gesig 

brilglase op te vryf. Sy trek haar skouers op. 

dathy is met 'n nweml~lorose~maarhy 

rue. " 

"Wat het hy 

10hanna druk 

toe jy rue van beelde hou 

bril weer op neus en 

bedink en kruis haar arms voor haar 

'n n ....... "'h,,· ... rlnn .. rlp punt van rok om 

het geimpliseer dat lewenstaak voltooi 

gese hy wi! einde maak aan lewe 

hand uit na pakkie ........... , ...... .,. 

het sy "'''''''''''W,''' opgetrek en 

probeer het '" 

worried 

dit nou dat dis sy beste werk? kan rue onthou het te 

" Haar sma1, ........ " .. ,.;'" vingers uiteindelik 

Leila hy was so maer, hy het so vervalle gelyk. was een-en-veertig maar hy het 

... " Die vuurhoutjie knars oor die kant van die boks. gaan sit weer 

oOl'kant "En tog, sy was helder. Hy het opgewek 
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et':rder te\iTede of at peace of ... " Johanna gooi haM hande in die lug. "Ek wet':t rue hoe rue, maar 

op 'n maruer oukei. i\'Ieer as oukei. Arnper gelukkig." 

;'En eli!;.': beeldt':'?" Lt':ila rus haar ken op haar gevlegde hande. 

"Ons sal more na die beelde gaan kyk. Dan kan jy self oordeel." Die stilte rek 'n rukkie 

voordat Johanna opspring. "Ag, he~ jy vergaan seker van die honger. Kan ek \iir jou 'n samie 

maak? Cup-a-soupT 

"Sallekker wees, dankie." Sy draai haar stoel sodat sy Johanna kan sien waar sy besig is om 

brood uit te haal en dan sonder plank met ergerlike hale in skaapwagtersnye te dissekteer. "Ek dag 

jy't oor die foon gese dat jy die beelde Maandag eers vir die eerste keer gesien het?" 

"Het ek?" Sy blerts diepgeel botter lukraak. op die snye en stap na die yskas. Met 'n blok 

kaas in die een hand, skakel sy die ketel aan. 

Leila knik. 

"Ag, fok, ek is ook so deurrnekaar." Sy d.ruk met albei hande op die rugkant van die mes, 

forseer die lem deur die kaas en d.ruk dan die sky[ op die brood vas. "Kom OIlS los Jerome vir die 

oomblik." Sy sit die toebroodjie op 'n kleinbordjie en skuif dit voor Leila in. "Hoe gaan dit met 

jou en Charles?" 

"So-so. Daar heers 'n wapeIlStilstand tot ek teruggaan. Dan sal OIlS seker moet besluit of 

OIlS wi! aangaan en of elkeen sy eie koers gaan kies." Skielik honger, hap sy deur die dik 

broodlaag, die sporadiese botterlaag en deur die kaas. Sy kou stadig en aandagtig. 

Dis vir Leila duidelik dat Johanna die onderwerp van Jerome met mag en mening wi! 

ontkom, maar Leila is ook rue juis Ius vir 'n maritale ontboeserning rue. 

Asof Johanna aanvoel wat Leila dink, dcing sy rue verder aan op 'n verduideliking rue. 
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stadium 

L~i1J 

oorkant 

maar. 

die opkoms van 

pro-A \VB?" vra Johanna na 'n 

haar skouers. Johanna sleep 

raer die cup-a-soup in die beker wat 

.. n(~"r>"" •• ~1" oor die onderwerp. 

aan die sop. 

jy die opkoms van die 

.-\s ek reg onthou. was hy in 'n 

... veer nader aan die taf..;:l en gaan 

voor haar neergesit het. "Hy 

oor80 

Leila onthou skielik hul gesprekke van vrocer. Voor 1994. Toe hulle nog hulle 

het. Onthou hoe Johanna se 

hoekom vanaand van 

toe hoe 

so lanklaas die geleenilieid gehad om oor 

maar net hoor jy dinge aan jou Iyf voel. is 

rue. Ons kan net sowel die politiek misbruik." kyk 

humanistiese uitsprake haar soms 

bysleep me." 

van 'n zol begin rol. 

oor 

te praat. Gewone dinge. wil 

dinge waaroor ons rue nou wil praat 

op van haar taak rue. 

kou klaar. "Ek is self in 'n sekere sin 'n ~otl"ro'l"hl Johanna. As ek my 

kinderdae in neem." 

_~,..,,_~ __ . oor haar bril. is wit, vir alle praktiese 

Jy het as kind a1 geleernnc;:ae gehad, so what as julle 

geld van OIlS het." 
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\'ias die minste - op beskou in ~Iaar daar '.'vas 

betrokkenlleid of Geen '-Ld<llU "" 

~ ~, 

rue. ehnboe 

rafd .:n Jaal illS ken op haar meen:ge\ hande. nooit om te 

rue. Ek is om gehoorsaam te wees. te hou en dankbaar te wees as 

tafd is en my gedrink by die huis rue. My ma-hulle was Nasionaliste. 

was rassiste. het een CfP,,,,,.cn rna het 

onderdarugheid van \tTOU en haar waarde korate op Paulus se voorwaardes. Ek weet 

so oft rna ek sou het rue, maar die fok weet, ek kry die erutenote rue hulle 

reg rue. aI die ge1eenthede wat het. Noem dit agtergeblewenheid in 

terme van die ...... lnrtIIrL·'" van die gewete "v", ..... '" bewussyn of wat aI." Sy sit 

"En dis asof kan uitkom " 

"Jy en ne~~e-Ien-'nejgermg persent van wit Afrikanef\tToue. Dis rue 'n verskoning 

knik. weet. EeI1l<alrlt toe en ...... '.,"" .. L· ... ~ ... toe .... 

so ..... " ........... 'n Nasionalis en kon word, hoekom kry ek dit rue om tewede te wees met my 

Cal"inistiese lot as wou rue? En as ek dit dan kan regkry rue, hoekom het ek dan rue ook 

fasslSme OI;;1VTa.aglt;Ktm rue?" 

"Want dis ... ., .......... om ander se pyn te kyk Dis minder omjou eie te 

Nasionalisme en r:l<::,<::,<:::rnp het rue aan jou Vrou-wees in 'n Calvinistiese bestel, 

Johanna hou 'n vlammetjie by die zol se punt. 

"!vIaar ek daadwerklik regverdig wat gebreek het. 

dit rue in het me die die so 
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as wat ek dit om onder sy gat te skop en te fokof. hom te my 

lewe. Ek wil hom lewe so os 

'"En hoekom 

"\Vant hy is 

JY sy rue?" 

mens rue. Net soos my ma-hulle 

praat met 'n ander wo'orCleSIKat as een wat in my praat aI." 

"Watjy is datjy rue kan los rue omdat hy jou 

rue, kos op die tafel sit en jou onderdak Omdat hy jou rue haat 

Orndat jy weet hy punte oak al tree hy dikwels soos 'n 

raak 'n diep nag vir die Nasionaliste?" 

Leila skud haar kop. 

"Met ander woorde jy het onder die gat geskop. jy 

hulle het rue 

Leila se kop ontlKenneO op haar nek. 

"Is jy nag 'n rassis?" 

"Dikwels. My kan liberaal dink, maar my vesel is 

mense is Hulle god 

en rumoer 

en laptops 

zol se punt 

is almaI sleg? Dink jy 

stry ek hoe 

daarteen. kan dink as 'n minibus skielik voor my stop sander am van die pad aite 

trek am ICnlaIllU 

om voor my in te 

slap sander om 

en rue wat 

rue. " 

"En as 

pad op te laai rue. Of as hulle op 

ek wensjulle wil net 

te wees am verkrag en vermoor te 

staan am gekaap word 'n 

oorgaan?" Johanna drink diep aan 

grondstrook langs my verby jaag 

verdwyn dat ek weer kan gaan 

kies op grand wat ek wit he 

te wat rue Fort Knox 'n 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

¢ers huise 

71 

kan cers 'n kar oel!";OS'ng rue. Ek \vaar sou 

ck het as my vd rue wit \vas rue." 

Johann;) bg lclik. druk haar \vysvinger tot teen Lc:ila sc nc:us. .. , is 'n 

Enjy nooit erens asjy 'n Charles. die agtergeblewenes. 

Fok skuldgevoelens. fok die nuwe nuwe 

almal. En fok jou ook, \vant jy rue 'n fokken clue \vaaroor die wereld 

Fok huUe 

rue." En 

Johanna uit haar en val met weergalmende plofgeluid op plank"""vioer neer. 

roer sy wil kom. Jerome van almal," prewel sy ,en pass 

uit. 

k.-yk na figuur en na die wat tot teen Rockey het. trap die 

kooltjie met 

eers rustig haar 

teen plankvloer dood. "Wei, fokjou ook, Johanna," se hardop en drink 

wyn voordat sy skraallappop met meer ....... n,,.dp as wat sy "P'",,"i~"T her, 

na dubbelbed hoofslaapkamer sleep. 

Ie heelwat later Celene se ietwat knopperige enkelbed, nadat sy 

Johanna weer bygekom het en 

so uitgekonk het rue. 

Sy moes vroeer al in 

gemaak het 

anders sou 

lig van kwartmaan gliIrnnter t1nlm,,,'O' die kantgordyne, maar sy kan maan 

self rue Leila dink aan :tvfiss wat vanuit haar na die maan het. Wonder 

oor "TOU wat meer as drie-en-veertigjarige reeds twee aborsies, 

egskeiding en 'n buite-egtelike verhouding met getroude man op haar kerfstok gehad En 

boonop uit sy verban het na swart, vensterlose kamer. Geen \-vonder haar het 
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haar ligloos unr\ .. rr'·l·n ..... rue. 

En dan dink aan Johanna. Haar buitengewone vervaardheid vanaand. Johanna Sl! 

ambivaknsie met bdrekking tot Ip.r,n ...... , .. Haar bitterheid. Haar hardheid. En die verlatenheid wat 

soms deurskemer by die noem van se naam. 

Leila dink aan die aand wat so anders verloop het as wat het. So "yandig. 

sy dink aan Johanna \val ook haar eie reel - .. -.,~ oOltree het. "Nooit alkohol en boom saam 

rue, het sy rlp"h"",, gewaarsku. 

En die herinnering lei haar )f.. ..... ~,L ... " weer na Jerome. Jerome wal die hele haar gebly 

toe sy so siek O'P,::unlrl1 het van nadat sy Johanna se reel toe 

probeer onthou wat Jerome het keer toe hulle oor die foon 

het. was dit? hierdie jaar rue. was dit? na Nuwejaar, onthou sy 

dan met skielike helderheid. Charles was nog besig om vleis te braai. Hulle het gehad en 

het die n ...... "'''' .... in Charles se studeerkamer getleem 

Jerome het nn,rrpullPI< geklink, haar vertel van projek wat amper klaar is sonder om te 

wat dit was. Oit was toe dat hy gevra het wat van Outsider 

bieg dat bitter min is. ook toe dat hy weer die Uilhuis het, 

weet en sy moes 

sy moet 

maak. En hy het haar gevra of weer kunstefees toe sal kom. 

maak haar oe toe. 

"Nee, Jerome," onthou het sy gese. weet ek kan " 

"Jy kart, maar ek aanvaar dat jy rue wil " het 'n skor gegee. 

verstaan, daarmee. Ek weet het die hele vir om 0PJgeloK." 

"Dit was net jy rue, Jerome. het net so groot aandeel aan die fokop gehad." 
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me wat hulle kan rue onthou wat haar 

u;"" .. r ... aan Jerome was Ook rue wat was IVliskien was dit net 

kan onthou rue. 

Maar on thou Charles se woorde toe van kunstefees af teruggekom het 

Jaar. het jou gemoer'?" het hy gese, voordat hulle gegroet het. 

het hom die stamp aan die modderskenn van haar kar gevvys en verduidelik dat haar 

met 'n 

gehoor 

gaste, 

het en rue 'n sitplekgordel het rue. Dat sy haar kop teen 

Vandaar die aan haar oog en wang. 

op haar sy, lig dan oorvan 

wonder wat op aarde iemand 

donunelende. Die plaase:lenaar 

kussing af en hlister. 

tyd van die nag agter 'n stuur wit 

gaste gehad. 

'n watsy 
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koffiebeker in die hand op die stoep uit Johanna aan. In vroegoggendlig 

walerveIIslilloery om die In die verte vou en IU .. 'u.n.',",A die 

deinserig en sewe diep in pastel herfsluggie 

Blou kringe Ie soos ink onder Johanna sien Leila toe sy by aansluit. 

het die bril dit aand verberg. het sy net rue so opgelet lVfiskien is 

van se oorboordgaan met en dagga van die 

se dood haar gevang aswat so tussen 

doop die tuisnywerheidbeskuit in die uJ. ... "J.,,"' ........ ' .... "Jy het lank 

Julle kon rue in .... "".,"'LLU'" klas gewees het Ole~;emle dorp Irroomew,ord 

drie jaar ouer as 

Johanna roer haar Sl(Cmcirs 

mekaar "'''''1,,'''' ... ·,'' 

ons was 

lVfiskien 

en kakke deur 

en Jerome 

Jerome is 'n 

so min of 

meer saam grootgeword totdat hy weggestuur is na 'n 

OleSe[[Qe klas rue, maar ons 

dorp." 

"Waarom ... " 

tog die vvALvuv. 

te praat rue." Sy 

"H'r''''pt aan. 

" val Johanna 

res van haar 

"Ek voel 

yl voor 

Johanna se gesig lyk ouer as haar jare. Sy kan veertig wees rue en 

tussen oe reeds diep en geets. Die in die kombuis 

om haar oe, die mond en die enem;e versakking van 

Ius om 

en steek 

is die frons 

aand die 

om die kaak 
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v..:rdoesel. in die skok die van Johanna se Leila. 

Johanna met haar skouer teen die stoeppilaar en bries die los voue van die 

poubJou rak teen haar aanda, is dit egter duidelik dat sy die van 'n het. 

Leila rue help om Johanna daardie tvf te rue. kyk na die koffiesiap beskuit wat 

op pad is na haar mond en wonder of dit 'n gaan maak aan omtrek van middeL 

"Ek stel voor dat ons met twee Ek het 'n stalletjie in Oudtshoom die en 

dan moet ek nog George toe Gelukkig sluit iemand winkel vir my Buitendien, jy wil 

genoeg tyd he om deW" Jerome se boeke en te om te wat jy wu "Johanna 

kyk die growwe manshorlosie om haar sma! pols. "Ons moet willel as ons nog saam na 

wi!. kyk. Ek wi!. die stalletjie nege-uW" 

Leila verorber beskuit en drink koffiebeker tot droesem toe leeg voordat die 

sleutels van haar kar gaan haal. 

Die QJ'()flCloaaOlle na .... ", ..... '" se huis op hoewe tussen ';'",r.,"0 .. en Oudtshoom is sleg en 

Leila het moeite om te hou by Johanna wat klaarblyklik min ontsag vir kar 

Leila herken plaasdam met verroeste windpomp en die yl pluksels kweek rondom, 

paar onversorgde vrugtebome, verflenterde bloekorns, peperbome en klipperige 

grondopperviak. 

'n honderd meter verder lyk ou sinkdak kasarm waarin Jerome gewoon en die 

hy altyd bedremmelde LiiIllun;IVt:r parkeer nog meer gehawend as jaar 

weke gesny het in jare nie 'n vars laag rue. 

hek na die hang en aan ry tussen twee klippilare 
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dcur en langs Johanna onder een van die enorme bloekombome. Die skewe priee! 

waaronder sy laas parkeer het, Iyk rue meer veilig me. 

"I-lierdie is die ., Johanna hou 'n b05sie sleutels na uit. "Kom ons stap eers 

agterom die beelde." 

Die stuk grond die huis 500S skrootwerf. Leila Johanna deur stukke yster 

en blik, die ou plaasimplemente en opgefromme!de stukke metaal, verby 'n skuur en afdak waar 

Jerome kJaarblyklik sweiswerk gedoen het. 

Johanna slap na 'n klipkraal met poort van skroot. Stukke van 'n onherkenbare 

kartelings van ratte, handvatsels van onbekende voorwerpe, 'n halwe graaf, stukke tuinwrk en'n 

wavrag ander roestende metaal is kJaarblyklik lukraak aanmekaar gesweis, maar tog is daM 'n 

van eenheid en komposisie omtrent poort. Hier en daM is gapings opgevul met sement, 

en met mosaIekwerk van porsel~ gias, brokkies spietH en gebreekte teels 

Leila gam staan. Die sonstrale blink dof die diepblou en ougroen stukke wat 

die gesmelt is, en wink stukkies wat am vislyn m openinge fussen roes 

en yster en sement. 

Johanna k')'k om toe deur poort gaan, por am met 'n kopbeweging en met 

ongeduld wat spreek wt van haar skraal skouers. 

Leila slap deur poort en gam staan. In die klipmuursirkel is daM 'n om~wc:re(Jllg:e 

figure wat om sentrale beeld dans. 

"Jerome het 'OUloellK., maar ek kan rue mooi onthou wat hy alles het " Johanna 

het voor die sirkel van geroeste skrootbeelde gaan staan. 

Leila slap die kring binne. Met die eerste oogopslag Iyk die naaste aan haar amper 
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soos 'n I,",U\<1 ... ,", totempaal, maar Leila die abstrakte I}ne van vToulike I;f tussen die 

uitmaak. In die twee geduikte 'Wieldoppe aan sy, herken die heupe. 'n Alikreukelskulp 

word 'n nadtjie. bottelnekke voltooi borste teen die rondings van ploegskare. IS 

spieelbrokke in k1ei en die hare, draad wat verby die heupe hang en lug in staarl. 

i'vtaar die mees pertinente deel van die beeld is die 

vlymskerp metaatpenne. 

- 'n bondeltjie !".""u",,,.,,, draad en 

het iets gese van Lilith, wie de fok sy ook at mag wees." Johanna beduie na die 

skroot en rof haar oe teatraal. 

"Die eerste vrou van Adam - voor Eva. Sy was beeldskoon en volgens die Talmud 'n 

gevleuelde vroulike demoon." Leila raak aan die penne van 

"Beeldskoon is hierdie een gewis rue, maar vertel tog maar." Johanna haar sigarette 

haar 

"Lilith was lewendig, ietwat wild en glad rue onderdanig rue - ook rue op seksuele rue. 

Toe sy en Adam hieroor vasgesit het, sy padgegee wt die paradys. Volgens Alphabet of 

Ben Sira het ook die onuitspreeklike naam van God hardop Hoe ook ~ engele is 

~"''''' ....... om te soek.· Hulle het by die Rooi gekry waar sy branders 

baljaar het. Die engele het probeer om haar te oortuig am terug te gaan paradys toe, maar het 

Of>tJIl1"1/'1" en om Adam en Eva se te of dood maak. 

wou haar summier verdrink. Uiteindelik het sy egter met die engele ooreengekom am die kinders 

wat 'n armbandjie met die se naam daarop het, in vrede te laa1. Sulke armbandjies 

met die name Semangelof, en Sansenoy daarop gegraveer, dateer uit die tiende 

eeu." 
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my soort maar 

Johanna k-yk beeld op en 

78 

I.':ngele klink useless. Was seker manlike "'H'o:."'''", 

\vas duiwel se geliefkoosde bruid en sy het ook die gekry mans se wet 

dreams. Nfiddeleeuse monnike het kruis tussen hulle bene gebind. dit gehelp het, 

weet mens maar na so 'n monniklike wet " .. "'''' ....... kon Lilith se spotlag gIo kliphard in 

lJoosters se gange I"."''',VVA word." kyk op na Lilith se en sien gebroke van 

gereflekteer in die honderde splinters spieels. lot se dat Lilith 'n demoon geword het 

omdat sy rue kon kry toe op aangedring het Ander, rninderheid, 

Lilith se eise om ..... .,,"' ... It te vee! was vir die man. Hy kon dat haar 

soewereiniteit het rue en ook rue met haar vrye rue. Omdat sy haar 

mandaat as vrou is sy deur mans as heks en towenares un~~enlaaK. En as 'n demoon. 

Daarom ook dat sy wt geskryf is. Die Judaiste het rue kans vir so 'n 

rollmoael vir hulle vrouens 

"Women's Lib in die Paradys. Dis 'n nuwe een." 

"Dis eintlik 'n horingou een. Daar word ook in die Zohar beweer dat daar 'n verband was 

tussen haar en die,Koningin van Skeba." 

Johanna skud haar kop. wilde hare glinster rooi en koper in die son. stap die 

................... tn. tc;:eslnru,e: binne. weet waar jy en aan al hierdie soort kak kom " Sy 

beduie na 

van drie 

beeld die middel. "Nfiskien weet jy wat beteken hierdie een. het iets gepraat 

een Asjy letters wat in ingekrap is bymekaar lees een 

daarvan volgens Jerome iets van 'n onderstebo man. Die ander een het iets te doen met dood of 

nee, bew het hy En derde anders. rue nou onthou rue. 
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neem ook maar sy woord daarvoor, maar jy is welkom om te sUp tot by die derde 

van die beeld en op. "lets van 'n koning dalk towenaar. " 

loop om en om beeld met die drie herken Alan, Die 

Ondersteboman, wat met sy een eokel aan 'n arms gevou en wat amper aan die 

grond raak. vee met haar vingertoppe oor die ........... t ...... patina van die tweede, 'n roesrooi 

geraamte met spieeltjies die oogholtes en 'n gekrulde sens in sy benerige hande. Death. Die 

Beul. Dan bekyk die van die beeld. 'n Man staan met 'n staf in die hand wat na 

boontoe strek, die ander hand wys aarde toe en bo sy kop is 'n lp.mln1<i:k'"11<i: van 1«(\InP.rt1r~ gevleg. 

Op sy bors is die .. "v .... "' .. nommer een in rooi glas ingesmelt. " Towenaar of.lYJL .. «..r.v. 

Johanna knik "Dis net hy daai. Jerome het hom Magier genoem." 

"Aldrie is figure uit die Mf:er<llere van die " 

"En Tarot is?" 

"'n Stet van agt-en-sewentig kaarte. Elkeen met simboliese betekenis. eerste twee-en-

I:V\il1nttQ word die Meerdere genoem, die res, die ~dere Arcana, kom ooreen met die 

gewone speelkaarte wat ons vandag ken." Leila rek en aan dielemniskus. Die son glinster op 

die koperdraad wat onder aanraking bewe. "Okkultiste sien die Tarot en spesifiek die 

"'''''''rl""~,,, fi.JX"wa as 'n SUIlbOibelie slsteem wat die sleutel is tot mistieke, tot ware aard van 

watvan die die mens; die heela! en God. In regte volgorde vorm die kaarte simboliese 

hemel na die aarde " Die glassmeltsel glinster dieper rooi toe die stof met haar duim afvee. 

"Enige lei na toe - op en dui kaarte op hemelse wat afdaal na 

die maar veral ook op die van die mens se lewe en ontwikkeling wat lei tot wysheid en 

" 
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Johanna J...Y'k skewe kop aan. "G' n wonder jy en Jerome mekaar gevind Of 

dan amper gevind me. '. 

ook met simbole in jou 

maar gewone, goed. visse, blomme, bye. Nie Hebreeuse mites en 

kak "Sy VToetel in haar rok se sak en haal 'n opgefrommelde mansakdoek te 

"Jy eintlik die my uit as eers in mitologie-mode ingaan." Johanna snuit 

haar neus lawaaierig. "Buitendien, as jy na speelkaarte wit kyk om te kom hoe lewe 

is dit uiteindelik heel eenvoudig. Mens word met 'n hand wat aan jou uitgedeel 

Jy spee} die kaarte najou beste en dan is dit klaar. Gp. Gedaan.· Game over." Na 'n 

laaste vee onder haar neus, frommel sy sakdoek terug haar roksak. VIr JOU en I",,",nm,,,, en 

lot wat soek na die 'sin van lewe', het nuus. ons gebore word en die spul 

bier op ondermaanse moet deursien, maak me sin en basta. Dis bloot 'n ongelukkige feit. 

Mens boet jou sondes bier en nou. Sien elke dag op meriete en that's that." 

Johanna kyk weer op haar horlosie. "Ek moet geval weet waaroor 

die u,",,",,u",,,", as ek. van die dansende mirakels is Eva. Die ander kan ek me onthou 

Vatjou tyd. kom eers sesuur. Ons mekaarby cottage. dat ek nie 

nie, maar feestyd is goeie tyd die winkel en stalletjie is gewild. ek sommer 

Jerome se brief vir jou onse Abrie 

"Dis nie rue. Ek het genoeg tyd om bier deur te gaan, deur te Oudtshoom toe en 

dan te gaan toe voor ses. Ek wil in stalletjie " 

dan sien jou daar as jy voor drie maak. Ek doen weefdemonstrasie so 

se van die skoolkinders hou laatrniddag fort by die vlooimark. 
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gevvoonlik in elk geval J ..... ,"' .. , ... na lunch. \vat rue shows kvk rue .' , voor die rutte of suip 

hulle te pletter. ..<\nders sien jou by cottage." Johanna laat rug haar skraal hand viU::,otig op 

LlZila s\! skouer. vir gisteraand. was sommer net befok." Sy gee 

drukkie en dan om, rok se soom warrelend om haar enkels. 

gedreun van Johanna se kar verdwyn in die verte voordat weer na 

Lilith met spieeltjiesgesig .. 

Ondersteboman, en Magier in saam gewroet tot een beeld en daar rondom die 

vrouefigure ~ "' ....... ,~"' .. verbind aan deur hande of iets wat soos naelstring lyk. 

vind 'n gedwee en onderdanige in 'n knielende posisie, haar hande uitgestrek na 

twee ander vToue aan weerskante van haar. 

'n vrou op 'n wat moontlik 'n leeu kan hou in een hand 'n swaard en in 

die ander 'n lotusblom van VP:f"a1P'p:rrlP: ldipharde I.Jl<1<,YI;>I!I.. Verbleikte pienk vrou dra 

kroon met 'n agtpuntige ster en daarbo wieg 'n sekelmaan aan bloudraad. Om haar been 'n 

slang, tong kwispelend teen haar binnedy, net sentimeters van staalborsel wat pubis word. 

'n Gehoringde duiwelfiguur met rolJuuste borste en 'n perdeby """."'.£1 ... 'n lanlO(J,enrn aan 

na die vrou op leeu. wit net daaraan.raak toe 'n rukwindjie deur die poort trek en die 

prinlltiewe klokkies van die tanlboeryn blikkerig teen lotusblom se blare aan klingel. Sy ruk 

hand 

dan staan Leila voor die mees indrukwekkende van 'n wat 

en blink in diep juweelkleure - rooi, blou, groen, dieppers, f""" ... " ... '" - met 1\.u,nQ.L'" en 

halfedelstene wat haar lyf bedek en die son se strale en in wisselende stilbe terugblits. In 
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die mil< van 10k en glimmer honderde piepklein spic~eltties am vislyn, word 'n kitsch 

kroonkandelaar wat flikkerende spatsels lig teen die ander 

"'~,-''''''~" kleiner om Leila. roer en stol 

na die poort van 

toe. 

wat 

Sy koes haastig onder arms 

oomblik lank asent, haar hart 

na die huis toe, haar rug 'n sensitiewe 

en 

haar. Sy 

skild teen die vyf paar 

Sy sukke1, maar vind uiteindelik 'n sleutel wat die agterdeur oopsluit. van 

slam teen haar neus toe 

rondstaan 

die atmosfeer in 

plek. 

dan 

ingeneem van 

Die l\;;S:SljIllaaI 

toe soos Jerome dit 

skerm staar blind na 

Dis waar hy moes 

was sy uitsig toe hy 

kombuis binnestap. Alles is netjies. KOltne:DeJKer wat 

uit sy plek me. Die atmosfeer in die kombuis is uv~" ... "'. 

In Jerome se " ....... ...t ......... ,"" slaapkamer groet en 

van 

op 

wat Jerome as sy :nUUIJ'"l Druk 

reuk van ontsmettingsmiddel het die 

stoel roerloos daaragter. Rugkant na die venster 

... u'", ...... , ... op die staander staan haaks met die lessenaar. 

stoe!. 'n Stil getuie sonder geheue. 

haar op die stoel Sy kyk na die Do<~Kra.kJce 

was dit 'n pistool? - teen sy slaap gedruk 
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boeke. Boeke wat as hompe kennis sy brein vergaar het en nou net IS. 

Of het hy ... Sy kyk na die lessenaar. Dis leeg buiten vir 'n telefoon, geraamde foto van 

wat hy geneem het toe hom kom kuier het, en 'n houtbeeldjie. 

foto is vleiend. sit met haar rug teen die stoeppilaar, sigaret tussen \lingers en 

roekelose glimlag om haar mond. Haar los en blink en deunnekaar gewaai. 

Sy tel die beeldJie op. Die kontras tussen die beelde buite en die een in haar hand is 

onthutsend. Waar beelde buite steels dans en roer, is ruerdie een stil en strak. hout glim in 

suiwer, Iyne, suggereer bloot die bymekaarkoms van en Eros. gelaatstrekke 

of herkenbare ledemate rue. 'n bymekaarkom van wedervloeiende f'mn<:1i!"<: Asof Plato se 

wederhelftes mekaar gevind het en besig is om nog net die laaste meet-en-pas ritueel uit te voer; 

voordat die siel weer een is. sit oresles weer op dieselfde plek neer. 

In die boekrak links van die lessenaar staan leers in netjiese gelid, elke rugkant gemerk in 

Jerome se punterige skrif. Dit verstom haar dat 'n kreatiewe merlS soos Jerome so sistematies, so 

... ",t"",,, kon wees. verva! van buite so skerp kontras kan staan met binnekant van 

huis. 

Leila 

dit bly swart 

haar oe toe. Sy probeer Jerome .""'"M4U.>:."',,. waar hy agter die lessenaar sit, maar 

die skenns van haar ooglede. die Jeyesfluidreuk dring elke sintuig van haar 

binne. Van 1_," ...... ,"" nib in die vertrek oorgebly rue. 

A..ngs pak haar beet toe meteens ook rue sy gesig voor haar gee~steso(,g kan oproep rue -

glad kan onthou hy gelyk het rue. Dan kom die koerantfoto gelieta~;:JlK uit die chemikaliee 

van haar brein te voorskyn asof die beeld ontwikkel terwyl sy konsentreer. Die hoe voorkop, die 

sterk die 0<5 vergroot agter die brilglase, die plukkie om mondhoeke en die formidabele 
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ncus. Citeindelik lan haar met mate van ,:"r"on oopmaak Jerome weer 'n gesig -

die aantreklike pallet van uilerlike is weer netjies aanmekaar 

Dil.! si.:Uoosheid VJn vertrek, van huis, \vil haar weer na buite maar gaan 

slaan voor die rits Haaroe oor die titels hill alfabetiese volgorde 

Afitologie tot Zen-Boeddisme. Terug na die een 01"1"1"11"1"1< OkJ,:ulte. Relnkarnasie Ie 

slums na teen Parapsigo[ogie. & 

Sy soek deur at boekrakke, trek selfs nHl1i:UpTIO lessenaarlaaie oop. Alles is presies en 

Onl;eI10a)illK netjies. Asof Jerome 

haar en Johanna. 

wou vergemaklik vir \\<le ook at na sy dood kom. Vir 

se afwesigheid dryf by die "r.", .. '"' .. , .... uit. Sy op _,·"' ... ~ •• A am die 

en haal haar slg'lfette uit haar hemp se Sy diep aan die rook en k)'k uit oar die 

verwaarloosde plot. In verte sien sy windpomp stram draai. Verbeel haar sy kan water 

hortend in die sement plaasdam hoar pomp. Maar wee! dis net haar verbeelding. dam is Ie 

ver. 

..,.,.".rI ...... omgewing bring geen vrede in haar hart me. 'n Hart wat met elke slag vra: 

Hoekom? Hoekom, Jerome? 

Die rook bring oak geen me, maar maak die sigaret klaar. Sy trap stompie 

dood, dit onder 'n verskrompelde in en gaan haar die 

Voor poort huiwer neern dan paar foto's van poort self. die lens lyk die 

poort weer soos skroot in plaas van 'n toegang tot 'n beelde staan oak 

geduldig stil totda! sy splintemuwe opgeneern het. 

Sy me More is nag en oormore oak. 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

HOt;nderkop se biertuin is gepak. Binne 
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ditrue beter en die bons 

weer tussen die ruwe afgewine mure, maar een van 

die kro~gtoonbank. 

tierniegroen langbeenstoele staan oop by 

Die koel ogg.ena het plek '""'''' .... K .... vir "n droe hittigheid wat druppel wt haar pers. 

Sy sluk dorstig aan die draft voordat sy 'n sigaret opsteek en om haar rondkyk. 

Dis bedompig en daar is te aserns om haar die keldervertrek met witgekalkte 

klipmure, plallite, pilare, rou balke met die museum se plankvioer bo. 

aserns kom van 'n verskeidenheid mense. 'n Boer met 'n hoed. 'n 

met draadjies om die tande. herken selfs 'n TV -kapsel met Revlon lippe. In 

anderkantste hoek 'n denker/dromer - of daIk 'n 'eKe:nmlee~ller met attitude. met 

plooi en bril op kaal voorkop - " .. "', ....... dalk - leun teen een van die pilare. Soek hy na 

of is net agter bier hand By die betraliede venster "n dikketiie in 'n 

poeierblou moulose broekpak op maat van die oorverdowende musiek - die ore, 

penn uitgegroei maar o so reg vir onvelWagse gebeurlikheid. 

Leila vee die sweet van haar voorkop af. Die musiek raak meer opruiend. 

begin haar skraal heupe in 'n rondomtalie om haar kaal rniddel wikkel. en 

Wulpse meisie 

met haar 

rigting van 'n belangstellende met 'n gebleikte brushcut en aeslgner-ltJo ... :.K1e totdat erotiese 

feitlik voelbaar tussen die !wee aan smeul 

die "' •. AiAi"' • ....,."" geprut haar en rue om me? stuur haar oe na die plakkaat van 

David Kramer - skraal en moontlik kliphard sy plooitiiesbroek. die bedompige hine aangetas 

deur koorsige libido's in uv" .... "", broekpakke, 

1.-yk na deur, probeer Abrie ,1.1""'",.,.,,,.1., .... al aankom, maar dit bly 'n 
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van onbekcndes wat en wt maal. Sy voci 'n s\vcet russen haar borste 

kroegmeiSie uP'r,r,,'r oopgedu word, maar die hoopvoI na die vensters wat 

hitte en spasies russen hulle \.1[;<"1""" vars lug na binne. 

en 1:yk 

hou 

Sy is besig om tweede sigaret aan te steek toe sy Abrie in die deur raaksien. haar 

hand en hou hom dop ternyl hy deur die mense 

" Hy leun langs teen kroegtoonbank aan. 

"Haai." He~ maar die klong is sexy. 

haal die brief wt sy hemp se sak. 

behalwe 

Varswit hemp wat sy skouers nog breer Iaat tyk. 

rue," verhef hy stem bo lawaai. Hy skuif die 

brief oor toonbank na toe en lig hand in die .... i'I1I, ..... van n.n."' .... ,.'" meisietjie 

die toonbank. "Draft, asseblief, Marietjie." 

Marietjie leepoog en gee hom voorkeur bo 

"Cheers. " lig beker 'n fraksie en drink dan soos 'n man met 'n dors. Hyvee 

mond met die agterkant van hand en k-yk weer na Leila. wat dink van die beelde?" 

moet dink voor antwoord. Ontroerend? Ontstellend roerend? "Skrikwekkend 

mooi," besluit sy dan. 

Abrie skud kop. "Ek kanjou skaars hoor, kom ons soek 'n stiller pIek." 

Toe hulle buite kom, staan net 'n van 'n tafeL Abrie kry haar aan arm 

beet en druk in voor 'n groepie me~1SU~S wat by ingang na die biertuin staan en het. Hy 

hulle 'n dashing glimlag en trek sy skouers verontskuldigend op. 

ander net en trek die kwaai vriendin in van die kelder. 

ja," se hy toe hulle oorkant ....... '''' ....... sit. "Het ek my verbeel of het jy van 
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Hy kyk haar met glimJaggie a.m. 

knik. "Skrikwekkend mooL" herhaal sy. 

"En \val bit:g hy Hy haal 'n 'verfrommelde pakkie uit sak, skud een tussen 

sy lippe en steek sigaret sk1linskop aan. 

weet rue. \Touefigure wat dans om 'n drielingman." skud haar "Hy het 

nooit vTouefigure uitgebeeld en nou sommer Alma!, dit my, met uitgebreide simboliese 

Lilith en is claar. Oor die drie is rue seker Een dink is 'n gm)snese 

duiwel, dit se 'n duiwel met VToulike eienskappe. Een kan da1k Astarte wees - sy dra 'n Kroon 

met agtpuntige ster en 'n swaard die hand, maar gy sit 'n leeu. leeu kan weer na 

Anat verwys. sekelmaan bo die ster van kroon na Ishtar. vyfde die een met 

al die kleur en .... spieeltjies, begryp die minste. .Miskien Matrorut, Shekinah. " 

Abrie se trek die wenkbroue tot feitlik teen mekaar. "He~ Leila, al het ek die 

vaagste benul gehad waarvan jy praat, beteken dit nog vir boggerol. wi! weet waarom 

homself geskiet het, kort nadat hy vir my het dat hy die verlede afgesweer het en reg 

is vir toekoms." 

kyk hom verras aan. het dit vir jou 

"Ek dan so. wi! weet wat claardie beelde beteken, Erens roer claar in die 

en as dit follen is rue sal dormers 'U'P,·h~,> .. wees." 

verwonder haar oor informaliteit. Die roekeloosheid wat in die swetswoorde 

deurskemer. opgekropte gesparmenheid. tlelteKcm die roOl dat dit rue eerste bier 

\ill IS 

Sy 

dokter hy 'n babelas? 

A .... ~.'" roete. Nlatrorut is 

hy is van diens af, toe hom gebel het. 

en skeppende gesig van God. 
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88 

Sophia geword teenoor die seun van God. Die 

ander kan verwys na die vrugbaarheidsgodin. Die het juis tradisioneel "ier 5 .... ,.,.., ..... Die 

maagd of SODS ook verteemvoordig die Koningin van Roedes 

Die minnares, wat weer heenwys na die Koningin van Pentagramme en wat 

betrek. moeder. wat die ",n"n"","" van Kelke versmnebeeld 

dan erbanningsmoorder, die ..... V.LU.'OUl van " Leila trek haar skouers 

verwys hulle na vier verskillende vrugbaarheidsgodinne, maar ek weet rue." 

i\lindere Arcana. 

promiskuHeit 

hiller of 

"Of dalk 

"F okkit. Julie met jUlle bliksemse intellektuele drek" Abrie vee, tussen kneukels, 

deur hare. 

voordat 

wou my nooit die kraal LUv"aaL rue. Hy't 

ternanu sal wys. dit eers 

die beelde moet klaar wees 

,ute .. ", .. ,,,,,,, ... is na die plot toe. 

het. Ek na die tyd kyk na die bee:lde en kon g'n kop of stert 

uitmaak 

"Abrie ... " Leila t"",n,,·.. bang vir antwoord op die vraag wat moet vra. 

Hy k-yk ",...,. .. n" onder wenkbroue na haar. 

dat Jerome rue?" 

Abrie lippe teen sy tande vas en skud kop. is net een skoot 

die noodlottige een. Daar is geen vingerafdrukke op die rewolwer rue en daM is 

ultI1nerl(e aan sy hand Die waannee koeel die getref bevestig dit 

ook." 

van watse slang in praat jy dan?" 

weet self maar ek wil weet hoekom hy selDnoord Qel1Ie(:Q het. As wilek 

"veet \Vaar ek en ons almal hom het. " 
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,. Abrie, hy moes obsessief gewerk beelde klaar te in 'n jaar wat. Hy 

moes emosionee~ flSiek en intellektueel uitgeput n""'XI""'" het - letterlik tot die dood toe. Hy het 

da[sv en beste voltooi is. is dit genoeg rede vir om hulle 

kwe te neem. Kyk maar Helen Martins. Sy het .... "''''''L .... ''' gedoen." 

"Helen Martins was agt-en-sewentig, inmekaar getrek van rumatiek en feitlik blind toe 

.. vas5oda Jy kan die wee hoegenaamd rue vergelyk 

van Helen M~'rflrIQ'1' Hybly verras. 

"Omdat so met haar gefokken Met en Oupa " Sy hand 

bewe toe hy dit na die bierglas uitsteek. Hy roep na een van die kelnerinnetjies, hou glas 

omhoog en twee vingers in lug. 

"Oupa Blikkies?" 

ou bruinman De Rust wat nghuisies blik en en glas." vee oor 

syoe . kon ure lank met die ou man om sy konka "''''~'''Rj. 

....... ,E'!>" .......... in ons gesprekke." 

Hy het Oupa Blikkies dikwels 

rue was so bevriend rue? moet heelwat jonger wees as " 

Abrie skouers op. het gektiek. Saam gesuip en af en toe saam gewerk aan 

ou clapped out Landrover van hom wat meer "''''~'I.4U1'U as het. Een of twee keer saam 

gaan Of newer gehengel." Hy &'-""""'S skewerig. "'Veel visse het, nooit vir ons uit die 

. see gekom rue." fut van 5.LU"ll"'5 verdwyn. dink hy daarvan gehou dat hy my rue 

hoef te entertain rue en dat ek me probeer het om hom te entertain tog was ons albei 

entertained die uiteinde, al het ons SOInS hele goddellike dag langs strand gesit en 'n 

dooie woord met mekaar gepraat behalwe om te besluit VIlle die vOlgell0e dop rue. " 
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het julIe ontrooet?" 

vol een wat voor haar mg;est1oot word. 

90 

skuif glas na kelnerin en 

"!-Iekaar raakgedrink in 'n pub. Oit was kort nadat wat-dit-ook aI-was tussen verkeerd 

geloop Hy het ~""1-'Ql:~3 en ek het hom na my woo08tel toe dat hy sy roes kan afslaap, 

voor jy "T3., weet niks van wat daar tussen julIe gebeur rue. Net dat devastated was, 

En ek het jou foto gesien. Jerome was iemand wat gepraat het Hyhet nodig 

gehad om me08e te domineer of te intimideer rue. was bloot op 'n ander viak as ander me08e, 

het buite die gestaan - waner een ook aI. het hom aanvaar soos hy was en hy vir 

Ons het nodig gehad om erugiets van mekaar te weet rue. Mekaar te bemd.ruk was 'n 

rare vriendskap - twee mans gevaI. lVLU)I'\.l"',U het ODS IU,,;1\d4lI maar net gehad, maar 

kon rue mooi uitmaak waarom of waarvoor " Abrie leun met sy op die 

goed hetjY hom geken? Wat weetjy van sy verlede?" 

Leila vee oor haar oe, metee08 doodmoeg. weet dat hy vantevore was, maar 

omtrent at wat ek van te ontdek 008 was en wat 008 "' .... "'~"' .. was 

inee08kake~ was belanlmlk.er as koeie in slote." 

Abrie diep, sy skouers metee08 krommer, sy gesig ouer. "En sy voorstegestoelte drot 

van 'n swyg soos Se net dat Jerome sy gemaak het en dat hy rut reStleKl:eer al 

kan hy dit rue goedpraat rue. woomen 

Die spat uit Leila se glas. "Broer?" 

jy rue eens n"":J.l",,~t hy het 'n broer rue?" rolsy en sy bier. nogal'n 

tweelingbroer. " kom skielik orent. "Leila., gisteraand te veel gedrink en is vanaand 

op diens. moet in die kom. Ek op jou wanneer ek 'n het dat ons 
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gcmors kan pro beer uitpluis. Ek is rue nou in die toestand rue. ,. 

Leila k:yk hom <U'I.\il\J\J3 agtema toe Abrie so skielik as wat hy versk}n het, tussen die 

stmvende mense deur verd\'ijTI. 

"Kan maar die rekening bring?" kelnerinnetjie h.')'k wantrouig aan. 

Leila knik en wonder terloops of Abrie op het. 

~Iaar dis gcdagtc aan die feit dat Jerome 'n tweelingbroer het wat haar !<'\i\~.l"':) 

oorheers. Hoekom het hy haar nooit vertel rue? En hoeveel ander is daar wat haar nooit 

verte! is rue? Daardie runge wat in 'n onkenbare dimensie bestaan: alles wat een mens rue 

van 'n ander wcet maar wat wei "" .... !C ........... het en invloede gehad het Wat onkenbaar sal bly 

totdat die vierde dimensie opgehef word deur alles openbaar te maak. 
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Leila "ind Johanna se stalletjie sy eie tent - weg van tente \\1al die 

grootste van die vlooimark huisves. In een hoek staan 'n weet!;!e mt:! 'n halwe mat in 

raam. 

wat die stalletjie oppas, sit ,,'"', "',""..." liefdesverhaal en terwyl 'n paar 

mense weefWerke op grond en teen s~ilmure bekyk. matte is in ryk 

en gloei in die laatmiddag son wat kol-kol deur die gaasvensters va~ maar dis muurbehangsels 

met hulle U"Y"U,""PUJ .. motiewe wat naderlok. 

Soos Johanna ....-""' ........ gebruik sy hoofsaaklik aardse motiewe. een met 

'n roofvoel, vis in sy bek staan nie vreeslik aan vee! van 'n wildlife-ding, duidelik 

oorsese toeriste gerig. een langsaan bring haar egter tot stilstand. lets omtrent 

haar. 'n Vis wat bietjie na 'n """''' __ "U lyk, is Val';sredra kronkelende van 'n slang 

met 'n ster op voorkop, sy stert 'n asemteug van kwispelende tong Water, vermoedelik 

weergee in 'n 

sekelmane, sonne en sterre. 

kinderlike karltewl,ge. In die om die hoofmotief skommel 

is jy toe." 

Leila swaai om na Johanna se stem. 

Johanna haar "Help my om die weefraam te skuif sodat die 

mense random kan staan terwyl ek demonstreer." tel die een van die getou op en beduie 

met haar kop na kant. 

gehoorsaam, verras oor hoe swaar ge<loente IS. staan uitlselm terug toe JOnaflfla 
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stod trek, met skering en inslag \tmetel en die skietspoel toets. 

Paar mense staan en Johanna begin verduidelik wat Haar word een 

mt:t die gt:tou. met die hele weefproses. dennehoutkontrepsie word 'n wat mat in 

van uitspoeg. weer tjello met Johanna se die vtugtige strykstokke oor die 

snare van haar 

Lt:ila se soek weefstuk met die \tis en slang op. Johanna mag Jerome se .. u.Ju .. , .... as 

esoteriese prul afmaak, maar haar eie is nie minder dragtig aan die kollektiewe geheue Leila 

wonder of besef met twee dO~[)rule~lOn hoofinotiewe 'n 

mites bymekaar gegooi Die die serpent, die caduceus, die Ol)c;:l1SjK. 

Dan is claar ondertone van Eros as chtoniese slang en Venus wat op 'n kol 'n vis 

verander het. Oersimbole toegevou in karteling van water, simbool van sowel chaos as van 

skepping en ",,,,,,,,, ... ,,.,,,n,nr 

Leila toe sy besef waarheen haar simboliek-verskt1kte gedagtes at weer koers en 

dink wat Johanna se 

Wat alles 

sou wees as sy "''''T~l'''''r het wat 

vermoed kan word. 

alles in weefstuk sou kon 

En tog is onteenseglik claar, op die oppervlak. versober en die se 

kronkeling met haar na. falliese wat vroulike oelWaters versmoor. seksuele wat 

die onderbewussyn omklem en terughou. 

Op van oomblik Leila na skoolkind wat traag haar van haar 

wegskeur. 

"Hier is 'n prys aan aan 

dis seker maar dieselfde as die een lan:g:sa(iIl, tannie," sy belangeloos. 
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Ll.':ila betaal met een van se tjeks weefstuk. 

synog is om haar toeskouers te beindruk en dan na 

kyk \l1ugtig na Johanna waar 

skoolkindhande wat die 

met kneukels oprol en in bruinpapier toedraai. Sy nie he Johanna moet van 

transaksie weet nie, dat moet weet sy, Leil~ wat weefstuk "' ... l'"..n ..... het nie. 

Presies waarom, kan nie verklaar 

Met die bruinpapierrol onder die arm,' glip sy by die tent uit en behoorlik na haar kar toe 

asof sy die onder se 0<5 uit het. 

kar is 'n sauna toe sy inklim. dis eers toe oor die Outeniekwapas gaan dat die oop 

venster rerll.gtlI1lg bring. Anderkant die berg £Uk wind aan die fynbos, die borne en aan die 

karretjie se stuur. 

teen die by die grondpaadjie na kothuis indraai, moet sy die venster 

toedraai teen skielike koue van die skadu's wat die berge vroeg-vroeg gooi. 

reeds na ses toe Leila die klop aan die deur antwoord. 

Tobie uit toe sy die deur hom oopmaak, 'n boks wyn hand en 

een die krink van elmboog. 

Hylyk presies soos hom onthou. .......... ,,, ... langer as Effens skouers 

ietwat nouer as die middellyn. donker weggesteek agter die 

In die ken diep, donker kuilgie. Toe sy hom die eerste 

effens grillerig gevind, maar net totdat hy het. 

se stem het haar laat dink aan geruis van wind en blare in 'n 

appels van 

het, het sy hom 

bos, aan water 

wat oor klippe in 'n diep poel stort. se stem oor haar ... "'~,...,V'''' .. soos sissende "''''"',''''' ...... op 
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sand Sy bryende erre het plesierig haar ore gemurrnel. En skielik rue 

meer ciat sy denim pap om sy hang of ciat hande bleek en pofferig, en sy hare 

nv,uv •• "" in die nek was 

op die wang wat hy na haar hou. "Genade, 

"Wei, drink osbloed, drink u.,-,..'nClJr' ... puu en ek 

skuur verby haar en plak die onbeholpe op die tafel neer. 

gemaak om te eel. Ek van die ",,,,,, .. ,,,,,, ... " 

"As ek onthou, wek jy altyd van die nOt1lger" Leila 

waar daar 'n spiraaitjie sloom uit die aangepakte oonddeur ontsnap. 

en at die 

Wat moet 'n man 

hoop Janna 

die rigting van die ou stoof 

het vir ons sommer 'n 

pasta aarunc~kaar geslaan. Johanna het gebel om te se bietjie laat wees.'" 

Tobie "''-''PIP' met dik wit ",.r,o,.'", om die kraantjie wt die rooiwyn boks te Flenters 

karton staan in aIle n«h.,,,,.,., "K~ Mens sou dink ciat hulle 'n patent kan kry ciat mens 

goueraan drink kan kom en hulle gouer nog 'n boks wyn kan smous." 

"Gee ciat " 

ek het nou die ding vermn4:we:er 1vfaak eerder die oop. Dan is my doos 

darem netjies." Ioer vir onder sy swaar ooglede deur. hou juis so van netjiese 

doos." 

haak die ----"-.r- behendig met 'n wysvinger wegkruipplek en druk flappie 

wat die kraantjie stabiliseer. "Daar's hy. net 'n netjiese doos rue, maar sommer 'n 

W1IlamlaK~:r, reguit ook. Ek hou juis so van 'n kraan wat 'n barshou kan " 

"In Veritas. aar'nellO wt die Om te dink ciat mense neersien op die 

""""""rl,'" terwyl ons soved van daaruit kan verstaan," fiIosofies. 
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"Om te dink," beaam Leila en proe aan die \'.;)n wat 

bleker as wat die Ideur laat vermoed. 

Die deur vlieg oop en laat Johanna met 

koue wind na binne. 

"Fok, maar dit het skielik Hallo, 

boude dig en plak die pakkies op die werktoonbank neer. 

" 

mg.esJ(.m.I< het. Dit smaak 

met vlaag 

met haar 

neer en vToetei 

Camels wt haar sak. "Wyn, Tobias. 

maak korte mette met die .... ,_ ............ " se v .. < ...... h.'" en stoot die in Tobie se 

Die ~)n sjor m 

Johanna neem 'n diep teug, bring 'n min of meer v"'<,~ ...... "'''., 

na Leila. 

"Waarheen hetjy vanrniddag so skielik verdwyn?" 

"Jy't te besig geiyk, toe vat ek maar pad om die sweet en stofte 

dat dit so warm in Oudtshoom kan wees en so koud mer 

houtstoele om die holgeskropte tafei. En sy het Charles kom 

woorde kon tel. 

"Dis die berge. Ons sit laag mer en die sKa,Ciu'lrVel:S 

vir onse Abrie gesien?" 

Leila knik. 

waar 

lank. 

"Brief gekry'?" Johanna blaas die rook waar dit en 

"lip. " 

"Watse brief?" Tobie swaar ,en 

hand op en kyk 

Ek kan rue glo 

sit op een van die 

kon haar 

neem aan jy het toe 

om 

met 
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op die tafel. 

s'n. k)'k weer na was geen 

vingerJfdrukke behahve , .............. , .. s'n rue." Sy vlam van ",noa",I""," voor die punt van 

dun sigaret tussen haar vingers. Toe die kooltjie na haar sin brand, vra agter die IT"',,.,, .... 

Jan: "\Veetjy dalk wat van Jerome Psyche en geword het? cen waama hy in 

Johanna vou duim op die die sigaret 'n entjie van haar wang at: "Wat 

nou daarvan weet?" 

Leila trek haar ""''''' .... '''1 op. "Vra maar net. leer is weg." 

snaaks. was altyd so pynlik oor navorsing. " syhand in 

helnp:sak en haal dik KOI::ve:n te voorskyn. daaraan en stuur dit met 'n knak van 

wt sy vingers oor die tafel Johanna se "0'1'1"0 "Good stuff. dit. " 

Johanna lig die .. "_",v",, se flappie en ruil<: diep. "Hmm." Sy druk haar duim en UiV"'''J'ITUl 

tussen droe en toets die tekstulUi vir ons 

"Watstaan vra Tobie terwyl vingers 'n Ktsila-10at'lertue oopvou. 

"Dat die genade van God met hom is, " 

................ '" skielik so het, 

se dik " .. "IT .. ',.., V"'U'.'" kiLesll{elllflQ: 

Jerome?" 

kan onthou rue." 

"\Vat ek ook 

om oud te word 

sy kop. 

Jirre, wie kan 

in die spieel te 

Johanna Leila voor. "Het jy geweet dat 

stem het 'n 

daggaen 

maar 

op die zolpapier. 

kOlwe:nslloneel religious soos 

glo in 'n 

dag en te 

u ... "" .. "" wat rue weet 

jeug verdwyn 

dit 
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soos k\.varteis in die - as ek nog my matriek-poetry onthou." druk haar 

sigaret dood, vat die zol wat Tobie haar aanbied en mm dit brand. rook 

lank in voordat stadig .... , .. J ......... en die zol \vat rue 

maand die pyn en kak van 'n period hoef deur te 

Tobie aangee. 

het rue. Wat bevarkte ....... " .... ,",. 

moes '.vas wat nooit beter as aan die anderkant uitkom rue. Wat ons nodig het, is uoulike 

n"",,,,.,, ... wat stokhoringoud word, of hoe, Daar blink uitdaging in haar 

"Sophia, " en "'-'L'V'"""'''' sameswerend "Sophia is 

van wysheid soos die Matrorut vir die skeppende deel van staan." 

.. Ag, fok, hier ons weer," Johanna nes verwag her. ek het meer in 

die lyn van Christina Landman lIeaUlK. Die naam klink in elk geval Jy weet, van hemel en 

van En 'n Doc:re·'me:SSl'as boonop." Johanna staan op en loer in die oond. "Dinkjy 

Ioer steeds gebukkend oor haar skouer. 

knik en kyk lIelltltel'eseerCl toe hoe 

"vu,,,,,,,, om sy vingers te brand. 

die zol tussen 

Hulle sit elkeen met 'n naJI-geel:e bord sp~IWl'em voor hulle toe 

van Tobie se UT~lr1O'''' biggel. 

maar ek mis ."' .. ,n ...... , .. " 

Johanna kyk hom vergrote pupille aan voordat 

is nou ten minste verlos van die kak waarmee ons nog sit. 

oorwaar huur vandaan kom en hy ooit vansy 

ontsnap." 

en TII1U''''}'!, ... doodknyp 

trane skielik oor bollings 

verderom vurk rol. 

meerte 

mm rue. het 
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Tobie se trane drop in spaghetti. moes iets gedoen het toe hy hom so onttrek her. 

moes daM het hom." Hy maak bekertjie die soveelste maal vol onder die 

tapvllt en docn, sonder om te \-TIl, ....... " ... LL ... '" vir Johanna. 

was daM. Hy WOU 005 rue meer sy lewe he rue. wat nog vir hom gemaak 

het, was sy venioekte beelde." Johanna vee 'n tamatiebierts met die rugkant van haar hand uit 

mondhoek. natuurlik sy wonderlike Leila." Haar volg die strekking van haar woorde. 

"Ja, moerue my so verstorwe sit en aankyk rue. Ek is die moer in vir jou. drasties moes 

verkeerd geloop daardie aand toe jy hier was." Sy sluk die woorde met groot teue 

~ af, maar hulle bly hang in die swaar lug om tafel. 

Leila sit vir 'n oomblik stomgeslaan en kyk hoe die spaghetti van haar vurk en 

terugplo05 in die sous. Oranjerooi spatsels op 

" verweer lamlendig. 

bord se wit rand laat. "Daar rue gebeur 

"lets moes """V'-'''''''' het, Leila. Dis van daMdie aand af dat verander het. Vera! van 

daardie af. " 

sit haar vurk voel die kos keel opstoot. "Daar het niks n",n,Pllr rue, 

Johanna." Sy kyk na die plafon, probeer haar trane so terugstuur na hul oorsprong. "Ons het 

net besef dat ons toe after all rue bedoel is om hierdie eksotiese affair te he rue. Nie op seksuele 

viak rue, in 

"Jissis, Leila, hoe is dit moontlik met al die jagsheid wat tussen jUlle ge-idle en het? 

Julle was gekweel en aI." Johanna se oe is meteens koorsig. 

"Ek is getroud, Johanna. Nfiskien rue idillies gelukkig getroud rue, maar getroud. Het nog 

nooit teruggestaan vir iets wat jy die injou wil he tel' wille van ... van ... wat ook al 
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L.;ila hoor 

··Ncc.'· 

Di.: \\oord 

"Charles 

sl~m skril b~gin en uit~inddik la~r \'\iord cn 

tussl;!n hulle soos 'n dooie uit die lug. 

kabbd Tobie se stem oor die woord maar 

hy wil, maar is met getroud. 

dit weggespoel 

aI. i\lens 

spandeer rue 

met die ander 

deel van jou OT'rlnrfnp,'!c:.I~~'-vp saam met iemand son.oer om verknot te raak 

rue. Nie sonder om meOe(lOe en deernis, en 'n Ulillguum ander gevoelens 

vir mekaar te ontwikkel rue." Leila stoot bord weg. "Ek kon dit aan Charles doen rue. 

kon by 

Charles ",.",m" 

nikssiende na 

_~'w~na<ll~ het, maar ek sou weer moes wakker word 

weer in die 

donker \"yTI wat so 

stoot haar beker 

uit die kartonbron vloei. 

Hoe kan 

se rigting en 

"En hoekom julle rue genaai en klaargekry het rue? Dis hoekom Jerome vir meer as 

jaar soos 'n aan sy geroeste het? Dis hoekom hy besluit het om 'n 

teen te druk en 111 moer in te blaas? Want jy wou Charles rue 

rue?" Johanna stamp haar bord dat dit oor tafel gIy en op van anderkant Vdl':Sll:;~"'. 

""y.""" ... ""LLJ" .. " Leila staan Skielik kahn, tel se bord van en 

e1ra e1it saam met hare na die opwasbak. Johanna het rue 

op. 

... " Leila 

.,. "''''''1'''' met een hand en 

Sy sit 

voorkop in 

meer as sy geeet rue, terloops 

van 

gryp na die rand van die 

ander 

is jy oukei?" se bekommerde stem kom van ver at. 

swaai om, klem haar hande om die wasbak haar. "Dit was rue net Jerome 

,., 
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"Ek is Leila. 

as hoe jou Iyf onder my 

101 

ek is so jammer. Al n'PI'n,p maande lank 

sal voel 

dink 

tyf niks 

rue. Ek verstaan dit me." met kop in hande 

en sy wat lusloos tussen sy bene I'ilPTlI(fp.1 

Leila het taken oor borste getrek, hom met weerloosheid en Ul'l",F''IV,F'1 aangekyk. 

rue meer verbode rue," het hy met die van verleentheid geprewel. 

verleiding van dit waarop daar 'n verbod is ... dit is wat dit nog altyd my gedoen het \Vat my 

uit sy nate het. Fok, Leila, ek is siek. Ek is siek my kop en verrot tot in die 

het onder laken uitgeskuif. Haar klere oor haar nnCJp.\JIJrP.'l"I<TP lyf gegoo~ haar 

handsak npnrr"\"'" en by die ~OT""rn"""r uitgestorm. Met haar toegestoom van teenstrvdllge 

het onder die uitgetru, die kar omgedraai en haar toe met die klippilaar van die hek misgis. 

Die met die kop het teen die stuwwiel het na oogbank 

gevoel hoe bloed warm en klewerig teen haar vingers afdrup. 

Jerome het die deur oopgeruk, haar uit die kar gesleep-dra en op kweek 

neergesit. 

"Ek is oukei. Net 'n stamp weg." 

haar WUlnpers het sy die maan agter die tmJSS(~1Se kant van vlieswolke hang. 

1 .... , ......... ,1'> het op kniee langs haar neergesak. die yllig het geslag hard en enorm orent 

Leila kon 1 .. '1"1'1 ...... "" se l1el:ae~,sw'eet en "'""n'PPf'TP ruik. 

gras en bossies. 

reuk onderskei van gekneusde 

Sy het rondgetas totdat haar hand sy bronstigI:eid geyind Jerome het hand 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

102 

om hare gevou, gekreun, ."' ......... ,''''' en hom met sy ander hand hom gestut terwylsy hakke 

\\-it boude enigiets anders die maan gebruI 

en gckom cn 

Toe sy haar hand losgemaak her, het sy huil. Hy het op die 

kvveek gaan Ie en tot feitlik teen sy voorkop, tussen sy kniee vasgeklem. 

Sy het stadig en haar hare wt haar oe 'n nat streep oor haar voorkop gelaat. 

Sy het in die kar geklim en enjin aangeskakel. Sy het na gek)'k. Hy het steeds in 'n 

fetusposisie alikreukeiskulp skouers het geruk. 

Leila het in het op wat na UTe later gevoel 

het sy by 'n Ultra was dit 'n Engen One Stop, " ...... l:; ...... v ..... haar en hande 

sigarette gekoop, een C"''''"Ar.,it' en toe na die naaste dorp en slaapplek gesoek. 

"Jerome kon oar hart kry am my te OrOiDec:r terwyl ek nag getroud is 

na die tafel en slaan haar 

""' ... n ..... verwyt rue. Jerome het 

Leila haal diep 

Moetmy nou 

Demone wat met my 

met een teug weg. "Dit was beter so. 

aernOlle gehad wat hom >;"'I''''''!''. 

te make gehad soos jy nou die dag gese het 

keuses >;"'., ............ Oak die laaste een." 
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'n Hoesbui ruk deur haar longe, skop 'n pyn in haar ruere waller. 

"Ek dink ek het longkanker, dok1er. Ofdalk emfiseem. Ek dink ek sterf.·' probeer Leila 

aan die man voor haC}r verduidefik 

Die dOk1er kyk /war lank in die oe en sit dan sy hand oor hare. "Nee. kind . .. se fry. syoe 

vol ems en mededoe. "longkanker is dit nie. Emfiseem ook nie . .. Hy fig sy palm van haar hand 

se rugkant, verskuif dit na haar linkerbors. "Dis jou hart. Jou hart is deurspek van bont vesels 

glas. " 

Die volgende hoesbw !Uk haar finaal wt haar droom. Leila staar na die geviekte plafdn, haar 

tong 'n vet, skuf'we salamander in haar droe mond. 

Sy het te veel gerook gisteraand. Heeltemal te veel gedrink. Amper te veel gepraat. 

Sy draai haar kop en voel die hoofpyn vaster skroef. DeW' die stofvoos kantgordyne sien sy 

dat dit helder dag is bwte. 

Leila kreun en maak haar oe toe. Nie nog een rue. Nie nog 'n dag van wroeg en wroet rue. 

Haar hand skuif oor haar bors. DeW' die dun nagklere en die bleek vel voel sy niks van die 

glassplinters wat sy weet hulle oneweredig in haar hart vasgewig het rue. 

Sy strompel badkamer toe en van daar afkombuis toe. "Johanna?" vra sy versigtig om haar 

hoofpyn toe sy die wilde rooi hare deW' haar skrefies oe sien waar Johanna by die kombuistafel sit. 

"Johanna, het jy dalk hoofpynpille vir my?" Leila stap om die tafel en sak in die stoel 

oorkant Johanna neer. 

"Ek het kak drooggemaak, Leila." Johanna se stem is skor. 

Leila loer tussen haar vingers deW' na Johanna. Sy skrik haar babelas gedeeltelik weg. 

Johanna is bleek., haar oe wild. Daar is 'n knop teen haar voorkop en 'n sny oor haar wang. 
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.. \V at is dit Johanna? Wat het gebeur? \V at het jou oorgekomT 

Johanna viieg orent en gryp haar handsak. In die deur k:yk sy terug. "Nie meroor of daaroor 

nie, Leila, maar .,;k dink dis beter as jy rue meer mer is wanneer ek terugkom rue." 

L.,;ila kan haar net verstom aank)k 

"Ek kan baie van jou verduur, Leila. Jou soetjiespoep geaardheid, jou fokken lydsaamheid. 

Ek kan selfs daarmee saamleef dat jy voortdurend \lif jouself lieg, maar rue dat jy \llr m}' lieg rue." 

Johanna se skraal hand you om die deurknop. ",As daar een ding was wat Jerome se natuurlike 

jagsheid kon aanblaas tot 'n weghol veldbrand, dan was dit juis dit wat verbode is. Moet my nooit 

weer ewe \lTOOm in die oe kryk en se dat Jerome besluit het om rue by jou te slaap rue omdat jy 'n 

getroude vTOU is rue. As dit erugsins 'n invloed op hom sou gehad het, sou dit net mooi die 

teenoorgestelde gewees het. En ek, beter as erugiemand anders, behoort dit te weet. Moet nooit 

weer vir my fokken lieg ruel" 

Leila kyk verstom hoe die deur agter Johanna toekiap, luister na die enjin wat lewe kry buite 

en die gnUs wat spat toe sy wegtrek. 

"Wat nou?" Tobie kom oogvryvvend in sy onderbroek uit Johanna se slaapkamer gestapo 

"Ek is pas die trekpas gegee. En deurgrondelik uitgetrap." Leila kyk met 'n gevoel van 

onwerklikheid na die driltempo van die harige wit maag. "Kry jy rue koud rue?" 

"Ek weet rue. Ek is nog rue wakker rue. En ek dink ook nog rue heeltemal sober rue." 

Hy ruik na oproerige seks en na drank wat uitgesweet is. 

"Sit. Ek maak vir ons koffie." Sy gooi 'n baadjie wat agter die agterdeur gehang het in sy 

rigting. "En trek die aan." 

Tobie gehoorsaam beide opdragte sonder teenspraak. "Ek kan rue gIo dis nou die tweede 

keer binne 'n handvol ure dat ek die brul van 'n enjin en die spat van klippers hoor rue. Janna is 

besig om die kluts kwyt te raak." 

Leila staar suf na Tobie. 
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"Ek om Ie dink \ovaar de 
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die eerste die middernagtelike, nee, 

heen i5",I'~ En dit tenvyl net so wot van die boom was soos ek. 

sou my om eerste draai afgeskl)f het. " eers proheer 

skud kop en trek haar skouers op tenvyl die ketel ..... ',." ....... '.1. "Ek het 

kon 

rue. """"",1"1"",. uitgepass as aan die slaap onthou van die heel 

ded van rue. Suiker?" Leila voer bewegings werktuiglik uit. Die verdwasing steeds 

'n waas om haar. 

Opgehoop. onthou nog darem dat jy oor jou en jou man se gepraat en 

wI die bed ge~;pnll1g en wt dat ek a1 "nn,IOf'f' begin drink Daarna ook rue - totdat 

die bloute in haar kar U/p,an.". het " 

Tobie loer na haar en vat beker koffie. amper niks. vermoed orgas me 

was na wense rue, maar kan nou so presies die onthou rue. Ek weet rue eers wanneer 

teruggekom het rue." 

"Ek het 

aan so 'n 

Dis maar 

koffie. 

Tobie 

geweet julIe is .......... _ .... rue. " 

se lyf skud saarn met die rammel van lag. "He~ waar kon 

woord? Ek en Johanna naai ..... ,.,,,",,·,r af en toe as boom en/of die praat. 

Sy kan 'n openbaring kooi wees as die dag Ius het." Hy blaas aan warm 

feeks. Afhangende." Hy vee oor sy bloedbelope "Enjy? Wat bedoeljy 

sit oorkant hom. "Sy't voorgestel dat ek rue mer is wanneer terugk.om " 

sy kop. rue ek onse Janna verstaan rue." oor die 

KoltlleDeJKer se rand. "Jy kan maar in die woonstel korn bly as No strings ...... "' .. "" ..... " 
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maar nee. rv'fiskien is my tyd maar Ek het my brief gekry. 

soos het. J\;fiskien is dit beter dat nou gaan. Dis net ... " 

"Die beelde." brand haar mond met die koffie, maar '.,..,'n .. ' ..... ongemak "Ek sou 

graag my tyd wou vat om te probeer agterkom wat Jerome met het." 

"Nou maar "Ta of jy rue in Jerome se het wat 

jy wit uitfigure 

"Jeroen?" U"'Tnt'''rI sy reeds die antwoord. 

"Jerome se tw(~eJlnat)roj:r een op wie se plaas om presently sit. huis is so ent op die 

berge in. Gaan vra so rukkie later by sy garage in die dorp waar hy tweedehandse 

karre smollS. Jerome se huis is nou syne, dit glo as collateral gegee 

beelde te kan klaarmaak. Moet net skrik rue. Hy is gewis rue Jerome n~vlslu~n 

so. Of nog beter, bel hom. om van aangesig tot aaIlgeslg met hom te 

oomblik dat hy mond OOI)m,1aK, te kom dat hy in rue is 

omsy , 

lyk net 

die 

sit 

beker neer en kom orent. maar my aanbod staan. Nou moet by die werk 

kom. Daar is kinders wat ,..,n, ... ",,,, .. n moet en wat dit sonder my voorbeeldige leiding nooit sal 

Leila kyk op haM horlosie. is bat as jy nog skool toe moet gaan." 

"Ek het 'n begrypende hoof. Ek het sal vanoggend rue die eerste paar periodes 

me. Hy weet ek is gewoonlik die betroubaarheid vanself. 

uitsonderlike geval is. Buitendien ek:is 'n KUlrlSOnO'eI'VIrysler 

en wayward te wees." Tobie stoot die 

het aan hom verduidelik dat 'n 

:is veronderstel om 

tafel. "Verder het Jerome 
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gratis ekstra kunsklasse die skooL leer van drie 

hoof het <n soft spot vir hom gehad. En after all, 0'1<;:1' .. 1"~ was veronderstel om soortvan wake 

van 'n \vake, as jy my "Ta, maar ons te \v,,:,,:s.·' In die deur na 

ten minste probeer." 

draai hy om. '''n 

Het ons? wonder terwyl pak. Van al vorige aand, het 

uiteindelik heellaaste "" ....... v .... Johanna se roe:Kelose t ... t1c", .. t.,,,,.rI het hulle van ll!'lrnl"f·!1II1."n ... onthou. 

Tobie het te te 

pro beer verdrink. 

geraak. En sy self? 

dit reggekry. Tydelik. 

het so gou as moontlik haar neT'1nn:enlriUp. 

Terwyl die grclnalpaaal1e dem die mistige UutenJleID;vas ry, dink Leila weer aan haar reaksie 

daardie aand 'n En aan Jerome Hoekom het hulle d'''Nce so '-Tasy 

.... ,·v",'''' kon kry rue. haarself vir soveelste keer af. Dis rue hy eerste man is wat 

Charles ook nou en dan - veral as hy straf gedrink het en dit het nooit 1aat vlug rue. 

Maar was aan die dat Charles haar rue begeerlik vind rue. Dat dit vir 

Charles meer oor daad gaan as om was 'njeuk wat so min of meer een keer 'n 

maand 1'>"'r.. .. AtJ moes word, en sy was Met geliom~s aan God en we:t1lIl~e papiere wat hom die 

reg om jeuk by haar stil te maak, was sy immers die voor 

Maar met Jerome was dit anders. het geweet dat Jerome 

liggende keuse. 

Dat sy die jeuk in 

Kergerna~lK het. En hy in haar. tog was daardie jeuk onderhewig aan iets anders. 

met legkaart van 

Nou rue ken of verstaan 

u..,,-, .... , .... wat sy rue 

moontlik nooit sal 

en ook rue verstaan het 
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kop bt:gryp dit, maar haar v~sd ~r\"aar 

.''''r.''' .......... en sensuele wesco 

Haar karrctjie kruip deur die mis en om draaie terv{yl u:,..""",n wat met Johanna se 

in haar kom l~ het, me willig me. het nou al 'n paar keer maar sclfs 

omgewiog voel en tyk toenemend vreemd om misflarde skemer kort-kort 

van die enorrne berge deur, maar niks is vas stabiel me. Sy voel vCf\vyder van die 

1t1t11, ... r1 - afgesonder, al.1een, vreemd. 'n staan in haar op. Dat sy vir die res van haar 

deurbring. In haar karretjie op na 'n bestemming waarvan sy rue seker is me, 

met wat digter om toevou en wat nn'Vf'r'lN'~OTP kronkels en draaie maak in 

ng[m~~ wat sy me voorsien me. wat skielik me herken me en wat haar lei na 

'n bestemrning wat sy me kan onthou 

En dan Ie die teerpad meteens voor haar. 

Dis me wat daardie l.aaste wat so erg hulle albei was me. was wat 

gelmpliseer het. Maar presies wat weet sy 
. .. 

me moOl rue. 

Die rnis lig toe sy deur die Outemekwa-pas gaan en teen die tyd dat sy by die grondpaadjie 

na Jerome se plot in draai, breek son ook 

Die werf Iyk vars en sinkdak skitter en die kweek is knarsgroen. die 

bloekombome Iyk het. Dit moes daar gereen het, toe uitklim 

en oor 'n modderplas tree. 

Sy frons toe wa.enlhwsdc~ur skeef sien hang en slap V",lllV\iu,;,GQ..IU na donker wat 

die oop deur laat. muwwe skemerte rondo Daar is van Landrover me. 

Sou iemand elit kom het? 
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maar 1,veet ten minste ruemand sal ",11 steel Selfs 

sy het Jerome gespot toe sy destyds met bedenkinge na die voertuig 

Leila met se sleutels haar baadjie se sak. ongemaklik. Sy k-yk om 

haar maar geen beweging rue. Dan sy omkyk-omkyk na die kraal agter die 

en sy afdak 

Sy gaan staan botstil toe om die skuur kom en die Landrover met sy neus opgefrommel 

teen die skuur se sien staan. Haar oe flits in die rigting van die kraal. Die hele poort 

skeef. Sy hardloop tot in die en kyk met verdwasing en toen~ende ontsetting 

om haar rondo 

Van die beelde het claar net skroot en spieels en glas oorgebly. die klam Ie 

Landroverspore die hele kraal vol. Sy buk en verbleikte en nou ook 

verinneweerde plastiek lotusblom op. skop aan oorblyfsels van die 

alikreukelskulp en stap in 'n dwaal na dit wat oorgebly het van die bont Shekinah-beeld. Van die 

kroonkandelaar van haM is net c:kPlIUlp. oor. 

"Wat de heL.," 

Leila swaai om in die rigting van die onbekende stem en die mankclbelage 

poort staan. 'n Netjiese Jerome, groat en fors soos toe hom die eerste keer leer 

lotusblom val uil lam vingers. 

"Jy moet Leila wees. Van die foto. Jeroen, Jerome se broer." 

hou sy hand uit. 

'n paar 

Leila deins al het rasionele deel van haar verstand die konneksie 

het. Die 

nader en 

toe 
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oe I.:y~ kom die res van haar verstand by. Sy oe is dieselfde . . maar oop oe. Oe 

skaduwees en voortdurende r"--I'"UH'''' 

hand kry rusplek toe haarself steeds rue so ver kan om die groetgebaar 

te aanvaar rue. 

Die man in Jerome se om hom rondo "Het Johanna nou .. """."''' gek gewordT' 

stem is ook diep, maar sonder grinterigheid van Jerome 

"J ohanna?" Leila laat oor die vemietiging gaan. 

"Was natuurlik weer die boom "Jeroen skud sy kop. 

"Hoekom dinkjy Johanna?" VTa sy, maar weet dat hy at klink dit onmoonilik dat 

Johanna met haar boomlyf kilometer ver kon ry, die verwoestmg aanrig en weer kon terugry. 

Hulle was almal aand, maar hulle het toe gegaan. Oit kon 

veellater as halftwaalf, twaalfuur gewees het rue - wat meer as g:enoeg: tyd gegee 

verwoestingswerk. 

"Sy't my dat ek bier moet kom kyk. Oat jammer is." Hy vryf oor 

voorkop hy wit wegvryf, maar dit verdiep ".,""ff',r1_ "Uewe heme! ... " Hy skud weer 

sy kop. emgtets biervan weer aarlIm~KaaJ kan kry soos Jerome dit bedoel het rue. 

Ek is Ius en vandalisme. " na die selfoon aan maar dwaal 

dan weer kry 'n byna koesterende fUSl)JeK sy netjiese heup. opdie 

eenvoudige tff'I""' ........ A aan sy vinger. "As dit net sou n;~~lU<l:aA. dit net ten 

minste v"' .. ' .... '" sou terugbring." 

geneem gister," onthou met 'n mate van verligting. JOu stel 

dit om ... " Haar in die wete dat niks sal help Jeroen is 
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reg. oeelue sal nooit weer ..... "'''''' ...... ''' wees rue, al \vord elke weer 'l'l ......... >L· 

soos was. 

,h::rocn na haar. Kyk haar en af asof hy haar vir die eerste raaksien . 

. , Dan is jy nou 

kom Ie hulle. 'n Stille wat geaksentueer word deur die verwo,estmg am hulle. 

wonder wat hierdie tweedehandse Jerome van haar weet. Wonder waarom Jerome nooit 

aan haar het dat hy 'n tweelingbroer het Doppelganger wat bloed is van bloed, 

maar so duidelik rue geCleel het rue. 

"Dit sal wees." Hy moes verwarring in haar het. foto's bedoel 

Dit sal gaaf wees as jy my die kan wt kry." 

knik en kyk omaas om haar. "Dan gaan ek maar. saljou adres by Tobie kry. 

foto's pos." 

"Waarheen gaan jy?" 

roer haar skouers. "Ek is 

"Hetjy wat jy wou van 

haarkop. 

rue. W aarskynlik huis toe." 

se goed?" 

"Kom, jy sal rue gou weer hierdie kant toe kom rue." 

hom moet uitloop. 

In studeerkamer 

van Jeroen se oe op 

te sien. 

rond, maar regtig raak 

Te ontwrig om die namaaksel van 

met sy hand syvoor 

Daarvoor is sy te bewus 

juis hier in studeerkamer 

Sy beeldjie haar wil VP.t'OP.1rulQ van die tasbaarheid daarvan, maar die 

van onwerklikheid haar los rue. 
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dalk '.'\ieet WJar die 

as 

het gelos soos 

na raam op die 

moet ek met 'n foto van myself maak?" 

VJn Psych~ t:n Eros is?" 

uit sy studeerkamer. 

het. Dis te ons ... 

Jeroen tel die foto op. in jou raaksien wat Jerome in jou 

skud haar kop. myfel of ek wiI weet." druk die beetdjie teen lyfvas. 

oar die bedde. jou onthalwe oak." vlug sy wt die huis, minder 

as daardie wat skielik so ver die Ie, maar oak met minder 

"Ek 

hoop en minder geloof as toe. 

is net deur De Rust toe uit haar introspektiewe gec:uijl(te~~g geruk word 'n speh'takel 

Die au man wat speet voor 'n riksja-kontrepsie, sy hand en 

ii";LULU"'<"S stralend in haar hou stil besluit bewustelik het. 

klim uit haar kar en tyd by haar aankom. 

"Nooi," groet die 

dat die bont karretjie 

ren)lOOl(lle gesig. Sy vais "', ... ,-" ... verblindend mond. Sy 

hang laag om hom soos ult!;zet'Ollte Hy "tn,uruuPt"Hl'P blik- en 

glaSlalnte:mtlles van wa die hand van vriendskap." Hy gee 

vir haar 'n blikhand aan, "'pli"<i!1"~r met bont glas wat deur en spykergate metaal glimmer. 

ek ... " probeer keer. 

au man lag net en twee lee paraffienblikke van karretjie af. Hy 'n lap oor 
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een ~n gaan ander een. nooi:' 

die blikhand neer en tel een van die op. 

'Die hoef vir my pensioen te betaal terwyl ek lighuisies maak en 

vcrkoop rue. cen minder mond wat hoef kos Ie of hoe, Hy vee met 

skurwe waarin roet en ondenkbare andersoortige is, neus 

uit. 

"Die mense roep my Oupa Blikkies, nooi. Bly te " Hy steek die groot hand na haar 

Sy 

wi! rue 

lantern neer. "My naarn is Leila." vuiI hand omsluit hare in 

aan alles waarmee daardie hand in aanraking gekom het nadat dit die 

is rue. En maak dit rue saak toe eers rutte teen haar voel rue. 

greep. 

keer 

die nooi se DC sit vol van hartseer." Hy knoop verknoete V1IfllOPlI"C! en rus 

met sy elmboe op sy kniee. die ou mense altoos het, noo~ elke tree wat die held 

bestee, moet den sewe mee Dis soos die wiel van wa. Vir elke tree van die os., rol 

wielvan wasewe Nooi kan maar tel." 

Leila probeer uitwerk wat die OU man se, begin vermoed dat hy die wiel en os 

omruil, maar voordat sy kan sin maak daarvan, praat verder. 

"En waar die maarook mooigeid van die vrou Ie. vrou is mos anderster 

as vrou key Jammer. vergewe soveel makliker en met 

so 'n hand van sigsellers. die man maar kan sien dat die velling van die wiel is en 

die vrou die Sonder die een kan ander rue. Sonder die speke kan die wiel wa rue 

dra " 

voel dik word. 

"Nooi het 'n lang pad om te reis, maar glo my, noo~ reis is oeLatU!;n.K~:r as die 
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" Die ou man kom stram orent van vriendskap is s'n. i\.laar wat van 

vir 'n liggie die pad?'" Hy buk u ..... "..,..-.u sodat sy vodde in 'n tent om hom val, 

spykergate glinster en dov..wer deur die t:.:n op en hou dit teen sodat die son deur 

glas sl .. :yn. 

staan op en 

" nooi rue nou het rue, betaal maar as nooi weer kom." 

Leila skud haar kop en buk by die kar in. 

be ursie en druk dit in die veIWeerde hand. 

vat 'n tweehonderdrandnoot raak in haar 

het nou l'I.l"'UI~''''IU rue, nooi. As nooi my adres pos dit aan." 

me nodig me, " Sy kies DWllOel.llIlgS 

Die ou man 6'-"'''''''''6 van oor tot oor en 

lantemtjie die vorm van 'n huis. 

blikhand W haar aan. "Nooi sal mooi loop 

saam met die lighuisie en hand van vriendskap van Oupa Blikkies. kan sien dis in nooi se 

aard. ek ken mense, nooi. het my nog net een keer rnisgis met 'n man." 

kykhom aan. 

was 'n man wat oe<::1ae gemaak het." die ou oorkry toe 

verte instaar. "Altyd my die skaars gebring as hy oor het. Blou en 

rooi veral. Ure by my l:1."'~"'J.;)." Sy oe kom van die vertes af. skud sy kop stadig en 

weer. het net ':II .. ""'Il""'1C vemeem dat hy meer 18 me. My so .. ~tr"." Hy hou aan 

...... "'.'1l"'1 terwyl hy die llgl:uwnes en die DaJ'3Ulenblllace weer op sy lam, "Nooit gedink dat 

man soos hy, verdeIf in sal me. Gio dit nog 

span hy homse'lf weer voor sy kar in en moe18aam weg ""VAl"""" om weer na om te 

Asof hy reeds van haar en haar rnisrabele bestaan vergeet het hy met sy rykdom 

"<,,,,,,,',,",,,,,, trek~ 
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Ifl am not myself: who will for me? 
IfI am for myself only, what am I? 
If not now - when? 

Talmudic Saying 
Abot 
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Leilu 

Jv Sf! vorige al is dit dun volgens jou eie 

siening van en V"-Y'l<v,Jrn maar dat jy 'f':""-"!TL' tog na die verkeerde 

dis so lekker om oor dinge soos konjormering te I1r'W'71l"'VY"<-'V 

~Vat m}' meer interesseer is oorsprong en van mense se moraliteiL 'n 

Voorbeeld en 'n ou een boonop, (uiterstes illustreer immers soveel geredeliker as meer 

voorbeelde): in die Esl.:lmo-A."Ultuur bied 'n man sy vrou vir 'n besoeker aan - volgens sosioloe 

om Ie dat die genepoel nfe stagneer nle. Dit sou immoreel wees vir die gasheer 

om dit nie te doen nle en vir besoeker om haar Ie weier ook. Verge~vk dit met ons Westerse. 

Calvinistiese oor dieselfde onderwerp. 

en norme, soos ander in die lewe is "o/,nf>,·,1 Die 

beskryf die Wet as ordenend, 'n teenwig vir chaos. aan weUnormeAwaardes 

is tereg 'n manier om die samelewing, op aile vlakke, te en sodoende voortbestaan in 

die hand Ie 

probleem is dat konformasielgehoorsaamhefd nfe die manfer is nie. 

Hug en van seker nfe. Uiteindelik ons almal maar na 

daardie newelrige konsep - vryheid. Onder meer ook vryheid van keuse - en 

gevrywaar van die voortvloeisel van ons ~t~~ . .)'. Maar ons weet nfe. 

Terloops. vermoe .... m·f10'til1·(7 te onderdruk wat vir so indrukwekkend 

is. 

Jerome. 
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L~ila tuur \lif 'n oomblik voor haar uit voordat sy omblaai na haar anhvoord op brief 

van SO \lToeg in hulle "VTIenClSKap. Regs van 'n kersie in Oupa se 

VTeemde vorme die blaaie van die Vit se 

kan sy hoor dat hy met 'n telefoongesprek 

is die !vIP A van die Readymix?" hoor sy hom vra en "Sal ons wegkom 

haar kop oor uitdrukstuk. 

vra my af of my hUlrw"'l"l"'Ci' om afgronde te ho'~fn,.m nie net sommer dui 

is nie. 

nooit 'n zol gerook nie. dekadensie het VlL"f.7~'IP.l!'lCby lang dun menthol-sigarette -

lank 

OP'!:'1"Pl'," ek is die Ek voel soms na aan huil van 'n gevoel van 

'n hele Tinta Barrocca voor Irno'O'ol uitdrink met net 

1\//£17£> .. 1 as gese/skap. en onafgrondbestormende. can you get. 

aan die bestorming van afgronde is onteenseglik daar, maar ek het 'n 

patologiese vrees vir vorm van Vprllp,<:, 

oopgelaat ensoms 'n stewige aanloop het - altyd nog verlede 

metpynlike en met weinig uilsondering ook met verlies in een of ander vorm. Maar 

soosjy in 'n brief gese het, Ie die opwtnding juts in die feit dat die """"'£11£-'0 nie 

berekenbaar is wanneer jy die sprong nie, maar altyd eers in 

mens kan afgronde I>o.,"n,. ... en aanspraak 

lvloraliteit binne 'n religieuse/spirituele vra my oak af oldie 

moraliteit? 

van die 
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,,-{grond nie be/wort aIle hang van 11""""'::'0 mense moonJrt1K nie. As dft nel ek is. 

storm ek uitbundig voorl, maar van een persoon llilJ..-ring na 

cmder nie. Reg'l'erdig 

Die rooi poeletjie op die uitdrukstuk van en en herstel toe 

die vensterraam buite 

kolletjie wip teen 

in 'n huisie dans en flikker, 'n Groen 

se UVlll1U~'-' 

Was jou seIfmoord 'n desperate bestorming van 

haar kop skud. Nee, Jerome. Soos Oupa Blikkies, kan een 

aanvaar rue. Die groter afgrond is tog juis om te bly 

En jy van aile mense het dit geweet. 

"Gaan jy heelaand sit en lees?" vra Charles op na die oop 

studeerkamer toe hy in die gang af kom. 

van 

Leila maak die mankolieke deurtjie van die lighuisie oop en blaas 

"Nee, ek kom." Sy klap die leer toe, klim met houttrap en 

Leila kom datsy 

dit rue glo rue. Dit rue 

te spyte van. 

wat dien as Leila se 

"Wyn?" vra hy terwyl hy die prop van KWV met oellelllQ1~te VlnO'IF"i"Q .... ,.,.L\..J. • ..,"'.,. 

Sy knik. 

Hy skink 'n rojale dop vir homself voordat hy 

vir my gese waarom jy so terug is van 

haar skouers op. "Dit het net te 

was al uitverkoop." 

geraak en al 

Charles skink Diet Coke by sy K\VV en loer oar sy bril 

het 

shows 

maar VTa uit rue. 
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gaan dit by die werk?" vTa sy om die stilte te oorbrug. 

"Nie besonder goed rue." haal die bril af en sit vir rukkie met sy duim en 

middeh·inger elk in die hoek van 'n Dan skud hy en sit die bril terug." hierdie 

projek klaar is, is claar niks die onmiddellike voomitsig rue. Jy sal maar joukredietkaarte in 

toom moet hou." 

Sy knik en steek haar hand na hom toe wt, maar hy is reeds besig om te buk om wt 

kroegyskas te haal. Sy vou haar hand om die wyngIas. 

"Hierdie trip van jou het weer fortuin" hy kom weer 

lyk dit my jy't dit rue eers rue." 

staar na buite waar salomes en hon .. ' ........ "" ........... stoei in die wind. "Dis clat dit rue 

het 

eerlikheid. 

dit was net anders as wat ek my voorgestel verweer sy met 'n mate van 

Charles die alstanCl""''''''''- in die rigting van die grootskerm-TV. 

Leila na die refleksie daarvan in die sDic:els agter die bottets in die kroeg en 

om mekaar dans, na mekaar mik en terugdans. 

Reendruppets teen mite spat. 

"Ek hoop rue dit reen op site Die kontrakteur beton 

twee tenders watjy more my moet Uk, en 'n faktuur." Charles se oe verlaat 

T erloops claar is 

TV-skerm 

rue. 

Leila onderdruk die by die gedagte aan die kolomme waarmee sy weet sal 

moet stoci. Syfer op Wiskundige simbool op wiskundige simbool. Sy sug onwillekeurig. 

Charles se oe swaai na haar. "Ek weet dis vir jou belangrik hoe claar in die huis kom 
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nie, maar asjy leef soos ons gaanjy moet om maar jou deel by te dra. Jou 

luiIekker kom rue rue. kan rue net met die boeke sit en venvag daar 

geld in die bank kom sonder dat 
.. , 

rue. diep aan die ao:m.:c~r 10elstC)t en 

loer met hardegat en die bekende 't/prnrtJ"t daarin oor glas se rand na haar. 

"Ek het rue ek ~i1 dit doen rue," gee soos altyd terwyl eintlik 

wiI vTa hoekom hy rue 'n sekretaresse kry wat hy na hartelus kan rondshunt rue. Verkieslik 'n 

klein, petite brunette soos hy \tTouens verkies. Maar bly sill. haar gedlat!ties tangs 

ander kanale lei. Wat haar intense vir 'n weer willer maak. 

"Wat is daardie stuk blik watjy gister bier aangedra verander hy die onderwerp. 

'n Nomadiese ou man maak hulle om homself aan die lewe te hou." 

Charles sy kop, sy ot: meteens minder hardegat. "Watjy nog aandra rue." 

Leila verbaas op toe hy die afskakel. 

die afstandbeheer neer. "Wys vir my." 

"Die lighuisieT 

Hy knik. 

dra die kontrepsietjie versigtig teen die steil trappe en sit dit op die kroegtoonbank 

neer. Charles sit met gevoude arms en kyk hoe die deurtjie oopwikkel en die kersie uithaal. Hy 

vir haar 'n boksie vuurhouljies van blaker af aan. pit die sit 

kersie en die deurtjie toe. 

Charles rek en skakel die hooflig 

lighuis gloeiende roo~ blou en oranje deur glas en skigtige straaitjies 

bibber deur spykergaatjies. 
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'Dis mooi.·' IS onvenvags in sy stem. 

L~ila verras op na hom. Hy leun nader aan huisie. 

'n baie stukkie ., Hy raak aan een van 

mnte van spykergat 

stukkies bontglas en ruk 

terug toe dit teen die 

"Ek \\I'ens jy ka~ Oupa Blikkies onlmoet. Hy is 'n amazing man." 

Charles kom kan jy my na hom toe neem." sit weer die hooflig 

aan en teug aan sy voordat hy aanskakel. 

maak die deurtjie oop, die kers dood. "Ek dink gaan bad. Moet ek die water 

vir jou Wos?" 

Charles knik ... t-n"",,,, ..... Sy a.D.I'~ toegespits ... ,...,.....". .. 1" 1 motors wat teen vClro\,'steret\oe 

snelliede om een ander Europese baan 

"Ek net eers my 1;;!\~;n<1.u afsit en die liggie " In die wegloop wonder 

waarom dit altyd 

eers my rekenaar afsit. 

verdedigende. 

aan Charles uit te spel wat gaan 

gaan gou toe. Altyd verklarende, 

T envyl die rekenaar deur sy afsluitprosedure sien Leila dat sy die e-DIOSleer skeef 

toegemaak het en slaan die bladsye terug om hulle netiies te maak. 

Colin se meer ruu·So.OnJ'lK:e werk 

ooit van intellektuele oor moraliteit, Masters se 

al 

Evil That Afen 

" gelees? ve~s nie verniet na "men" nie. Mans was nog meer in staat tot die 

bose as vroue. ~yk dit my.) 

fVilson is in interessante man, 'n genie wat al in sy vroee Mintigs lite re re 
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gesf..ltd he! met "Outsider "-betoog. en toe net nooit die en 

akademiaanse woo in pas nie. Hy het Imeu,eKlue,el moontlike menslike van 

die spirituele tot :'piritistiese "daar" was. 

Wat van wil se: hy meen die vorm van le'ltve. die piek van ons 

is kortstondige en ontwykende oomblikke van intensiteit (hy noem dit "peak 

e.xperiences 'j wann,eer een voel met jouself en 

Aly probleem is ek daardie oomblikke al ervaar wanneer ek aan 

grense en 

het ek die qfgelope jaar 

het. Daarom dat nie 'U"'''''rJ't7n en veilig kan ofwilleef nie al 

drie wei probeer. elke word die bewussyn groter dat.ek 

nie meer veel un.n" ... so aangaan nie. 

rVie is dit wat het am what 1 am"? 

Leila blaai ........ O ... l"o na haar brief, lees net vlugtig die laaste n' .. ·'!Imr<lu/P 

Weet nie van "I am what 1 am " nie. maar Rene 

gese: cogi/o, ergo, sum. 1 think therefore 1 am. Hy het 

redelik (reasonable) is om 

, bevraagteken. 

te bevraagteken nie, maar dat 

Blue's Descartes gelees het? 

therefore 1 am, therefore 1 must 

Kennis het sy nog dink sy vvrang, maar so 

vroee sewentiende eeu 

dat dit nie noodwendig 

wei moontlik is om alles te' 

her mos erens gesing: 1 am 

'n 

Agtergeblewene het sy h::l~INf',I't nou die <lag genoem in daardie O'P",nrf·!.r met Johanna. En hoeveel 

van 'n agtergeblewene was lank nog me. 5005 gekos om 

haar willer te skud. Om voor haar op te hou en dit in 'n len;o:ootSlr.las te verander. Een 

wat elke puisie, en llm:ke,n tot IT ........... "'.rp verhefhet. . 
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Die Slapende Skoonheid re'ltisited. 

dag jy jy gaan bad." staan onder loft, sy stem ergerlik. 

.. Lda trek die rekenaar se prop uit die muur en sleek die met haastig 

tusscn ander weg. 

maar sy's Ius 

Dinge loop VPI'l{p,F'rn Sleg verkeerd, Leila 'n paar aande later tenvyl sy op balkon voor 

studeerkamer staan en oar die uitkyk. Charles is 'n storm wat am uit te bars. 

kan dit sien aan vee-my-gat-af houding die afgelope ciae. kan dit hoor aan verwytende 

byklank in sy stem wanneer hy mel haM praat. Die wereld skuld hom weer. 

Sy ken reeds patroon, maar dis Charles se selfbejarnmering, woede, nuwe 

dimensie het vanaf die ciat hy haar uitgevang het met die fag tussen die vingers. bly 

toeneem sedert sy ' .... H~, .... 1\.'i.J1 het van Oudtshoom. 

Hulle het nag weer ge)raat oar wat gebeur iret voor sy weg is Geen V"'~'U""'" geneem 

oor wat hulle voorle Hulle nnr' .. "'.· ... die OnCleITletl1mg wat hulle om die tyd te 

gebruik am te dink oor hulle toekoms. Maar skadu van besluite wat rue geneem is dinge 

wat langerlae tussen hulle bly 'n donker wolk oor elke !.lesnrek. 

die keer is sy by werklik bang vir Charles. Bang tong, intensiteit 

van sy willekeurige gemeenheid en vir die wraaksug en nydigheid wat van tyd lot tyd na vore kom. 

Maar vera! bang ciat hy weer uithaak. 

Soos die toe hy op die rand van die 

toe hy die kroegstoel dreigend begin lig en haar 

gesit het met die pistool teen 

het am pad te 

kop. Die keer 

- asof een deel 
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haar \VOU beskenn en 'n ander deel waaroor hy minder beheer wou 

\Vat gaan sy doen as hy weer uithaak? beroep op 'n beskennengel van se bestaan 

nag sdde was? 

anthou meteens vaagweg .dat een van haar Nederlandse vaorgeskrewe boeke~ 

met 'n engelbewaarder Ie make gehad het. Nooit die boek gelees 

soos soveel van haar voorgeskrewe boeke « en tot latere bittere spyt. op 

van ja, maar nooit gelees ... ervaar rue. dit toe geleentheid gehad het om te 

Vryelik. 

eenvoudig haar luiheid, haar stiksierugheid en slapgatgeit van destyds 

pad van die maklikste ... IT,,,, ..... haar eie 5"'.,'............ En elke dat sy claardie bree 

het 

gekies 

op een of ander daarvoor betaal. Bewl steeds daarvoor. 

tog, ten daarvan dat die boek gelees het oor die twee 

dekades bly vassteek van die lui HoUandse engel wat so heerlik opgefok het. 

Die is onrustig. onrustig vir besken:p.engele. Die van Wood 

weerkaats krankelrig op die water - verraai dat claar 'n die oewer en 

die en eende. toue van seiljagte teen maste. 

Oe'Vatll9:e klepels teen make-do Die jakarandaboom voortuin en verkneukel 

homself daarin dat hy 'n klein stukkie damuit8ig versper. 

Die ''''''', .. 11.· .... rate! meteens en is claar 'n paar harde ,,~"' ........ , .. teen die glaspaneel. 

"Ek komI" 

Sy hardloop die trap en sluit deur oop. '-./ ....... n,u stamp met sy .:>""U· .... "'A teen die en 
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kom met sy attache tag in die een hand en 'n spul pakkies aan die ander hand binne . 

.. Haa~" groet sy en probeer van die pakkies by hom neem. 

"-:\cc, los. :\s ck cen laat gaan, val die bIiksemse lot." Hy stap met 'n beneukte gesig tot in 

die kombuis en plak die pakkies op die toonbank neer. 

"Kan ek opskep of wil jy eers gaan stort?" Sy hemp is vaal van sementstof. 

··Stort. En skink vir my 'n dop, asseblief. Ek het 'n shit dag gehad." Hy verd\\lyn in die 

rigting van hul kamer. 

Leila loer in die pakkies. Droe wors. Biltong. 'n Lee Diet Coke blik en 'n ewe lee rup 

Oudemeester. 

Sy skink 'n flouerige brandewyn in en vat dit deur na die badkamer. <.4Hier's jou dop solank. 

Ek maak net die kos warm." 

"Dankie," kom sy stem saam met stoornkolomme oor die stort se matglaspaneel. 

"Waar wil jy eet?" 

"Sommer by die bar." 

Hy ruik sterk na Khoums en lyk aansienlik minder beneuk toe hy sy lee glas op die 

kroegtoonbank neersit en 'n stewige dop vir hom skink. "Hetjy nog wyn?" 

Sy knik en skuif sy bord nader. "Iets gehoor van die kwotasies wat ek gister gefaks het?" 

Charles skud sy kop. "Nog niks rue. Ek weet rue wat gaan 005 maak as 005 rue hierdie 

maand nog werk kry rue." 

"WeI die kwotasies is in, die tenders is in en die faktuur is betaalbaar aan die einde van die 

maand. Ek is seker iets sal uitwerk." 

Charles sit die vurk in sy bord neer. "Hoe maklik is dit rue vir jou rue, Leila. Jy is seker iets 
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uitwerk. ek net at werk en jou trippies sponsor, is jy "","J~,"''''''AlUO' ly en 

jy soos jy wi! en ek moet net pro\<ide." 

\ioel 'n ontsruimigheid in haar opstaan. jy sal doodgelukkig wees as my'n 

joppie by se til Wt.::liloUU en vir die res van my lewe ja en amen se op watjy soos 

Journa Qe~Jo~:n het." 

"rvly rna gewerk en na ons drie kinders gekyk en boonop was sy goeie vrou my pa. 

Sy het haar kant gebring. En ja, jy kan baie leer." 

"WeI, Charles, rue so wees so wees rue. nooit soos jou rna 

wees rue net so soos ek soos my rna kan wi! wees." 

wat maak jou so spesiaal dat rue soos jou rna of my rna hoof te wees Wat 

Jy het dieselfde beloftes as hulle afgele. haalso allerhande wt boeke 330. ek 

vir jou 330 wat jy ondemeem het: En die vrou sal haar man onderdanig wees. Hoe klink dit 

vlf aanhaling?" 

"Ek jy en Paulus sien onderdanigheid in we~)elIiJe 1ig Charles." 

"Onderdanig is onderdanig, Ek my kant. laat jou keIjakker en rondflenter 

wanneer gier jou gee jou meer mimte as ander man wat ek ken en wat kry ek 

terug daarvoor? Net rekeninge en 'n vrou wat steeds haar kant bring rue." 

my Charles, maar die feit dat jy my mimte kan gee, impliseer dat jy my 

ruimte in die eerste plek UJP'oo,,,, 

mimte op te slurp met joune. 

'-'u ... ~ .. ~'" verbleek toe irritasie 

het. het dit toegeliaat, ek het jou voorreg om my 

feit bly staan, dit is rue jou rue, maar jou voorreg." 

in woede. Leila, jy het in daai aOlme:rse 

gestaan en jy sal onderdanig wees en nou kom jy my jy my voorregte? 
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daardie huweliksbeloftes dan niks vir jou beteken nie?" 

"Nie dat jy vir die res van my lewe oor my kan besluit nie. Nie dat ek vir die res van my 

k\ve op ekrs rnoet loop nie. Nie dar ek vir die res van my le\Ve moet bang wees jy gaan jou brein 

uitblaas as jy my vang dat ek rook nie. Oit het dit gewis nie "lr my beteken nie." 

Charles se gesig verruil bleekheid vir 'n woedeblos. "Jy het 'n ander man raakgeloop. Jy is 

besig om 'n fight te pick sodat jy agter hom kan aan fienter. Anders het jy fokken mal geword." 

Sy stem breek. 

"Ag, asseblief, Charles. Dit het niks met 'n ander man uit te waai nie. Ek is net galvol "lr 

die situasie tussen ons. Ek is galvol vir jou irrasionele redenasies. Ek is galvol vir jou 

dreigemente." Leila kom met skielike beslistheid orent. "Ek het genoeg gehad. Ek sal more vir 

my 'n woonstel begin soek. Ek trek uit sodra ek kan." 

Leila se hart klop swaar en moeisaam in haar terwyl sy in die bad Ie. Dan is dit nou 

uiteindelik dit. Sy het dit gese. Sy het uiteindelik galvol genoeg geraak om dit te se. 

'n Angs kom oor haar Ie. Hoe gaan sy 'n bestaan maak? Waar gaan sy woonplek kry? Hoe 

gaan sy haar goed gepak kry met Charles in die omgewing? Die logistiek wi! haar vir 'n oomblik 

oorweldig. Die onbeperktheid van die moontlikhede wat voor haar 16. 

Die geluid van glas wat breek, laat haar vervaard regop sit. Die badwater spat in 'n klein 

getygolf oor die rand. 

Sy droog vinnig af en stap in haar nagklere na die kroeg. Een van hulle duurste glase, 

ingevoer uit ltalie, Ie aan stukke by die trappie wat na die kroeg lei. Charles staan met 'n vol glas 

in sy hand en staar weg in die niet anderkant die venster. 

Leila sluk swaar toe sy die bloed aan sy hemplose bors s~en. 
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By draai na sy oe koorsig. hOO yl strepies tussen die digte 

stap lot hom. "Wat het 

"Hulle 

kap, maar die 

In flieks. Dis rue so maklik om jouself met 'n mes te steek rue. Ek kap en 

wil rue ingaan rue." OJ"' ......... '" na 'n geroeste .....,,,,"' .. ,. waannee hulle altyd 

die verpakking van drank. oopsny. punt lyk effens Oloeac:n 

breek my, Jy follen stroom oor Hy drink aan sy 

'·Stadig, 

sullel om te praat. 

laaste drade van 

Los nou die brandewyn en kom slaap. More praat ons dit uit." Leila 

Hytel 

is so min suurstof 

ITnf'!np,"i" laat gaan het. 

lug. Aan sy oe kan 

op en kyk aandagtig daama. "Hulle lieg. 'n Mes 

hy reeds die 

rue so maklik in 

rue." Sy oe lig na Sy onderlip bewe onbeheersd. "Ek doen alles vir jou, Leila en jy gee 

terug rue. Jy vat net en vat en vat." 

"Kom noll, "' .............. "'." Haar stem is onnatuurlik beheers. "Kom bed toe." onderdruk die 

naarmaakom bewing wat deur ritte!' Sy is so ver 

na hom te kyk. Naar van vrees. 

"Fokof, Leila. Loop. Loop net." 

Leila meet 

tree weg tot waar hy 

meubelstuk om te 

van sy ontsteltenis en 

meerkan 

toe haar 

die redelike dat dit 

dan om. Sy stap en met beheersde 

in gang kom, moet aan 'n 

meegee rue. 

Sy haa! diep asem. Dink, Leila, din1<. Die polisie is uit. Hulle sal dalk maar dan sal 
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hy met 'n Okapi wat voor 
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sal haar dit in dk geval nooh vp ... rrpUlfP 

laas skerp was in sy hande staan? 

wat se 

Bure. l'ce, die een lot bure is oorsee, die ander k~n sy rue. As sy net die 

hulie kom en Charles nommer van 'n dan? Wat sal dit 

n,pm"u omdat hy skaars met 'n stomp mes? 

loop vinnig na 

haar pistool. Sy vind dit en 

kluis, weet sy. Sy soek na 

UU()ODKas in huI kamer. Haar 

motorfietstye U1POOI".;:t/·P 

uit wegsteekplek en 

dit in haar jesebeltassie in 

se sleutel totdat sy dit in 

vind. Hoop dis die enigste 

'n pakkie tampons 

Die pakkie vind plek in 'n boksie .!.VA."""'"" 

" ....... '''''''' .. van viymskerp Messe. Die kombuis is 

In die verbystap sien hom nog agter die kroeg staan. 

hulle klere na 

Sy pistoot is 

van 'n handskoen uit 

dink sy vlugtig, haal die sleutel 

en 

weer gevul. 

Sy draai die waterkraan oop om die geluid van haar be~lVe~!lmlS te kamoefleer, soek vlugtig 

gevaarlikste van 

Hy het net 'n 

messe 

van 

laai en bere dit agter enorme skaapboud in die vrieskas. 

lU!A:UU,rt.:}t: glas lakonieke stem van haar 

praktiese sy. Ek het ten minste dink sy in verweer. 

Sy gaan pleit met lang drie keer weer by om op te hou drink en te 

slaap. Sy haal haar telkens relaas van haar tekortkominge en toenemende selfbejammering 

die 

Ie yskoud in en na die derde maal toe hy met onseker tree die kamer 
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binnekom en op die bed neerval. 

Aanvanklik Ie net botstil, te om sy aandag te trek. Dan voel bed ruk van 

snikke. Leila staan op, loop om 

haM anns om hom. 

bed en vou oor hom. Ie weer en versigtig 

"Ek is vir jou, Leila," prewel hy. 

Dit neem ewigheid liggaam ruk en sy hom ontspan teen 

nog 'n ewigheid voordat hartklop genoeg bedaar om en toe weg te kan 

dommel. 
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bt:d is langs haar toe sy \vakkt:r v\lord. op. Haar hart in haar keeL Dan 

hoar Charles se stem uit die studeerkamer. 

het jy gese is die terreinvergadering ... dit pas my ... Nee, ek sal claar wees . 

. , 

foon net neer toe 

Kontrak gekry?" 

knik, maar J...yk rue om 

"Hoe voeljy?" probeer sy 'n 

staan. 

tussen hulle. 

Hy draai die swaaistoel so 

toelaat dat jy met jou gat in Invn..., 

"Jy 

Jy 

waai, Leila, maar jy moerue dink ek 

geen idee hoe vindictive kan wees 

as ek die dag Ius het rue. Ek se jou 

bloedbelope, maar skerp gefokus. 

Nie eers 'n 

sal net met die klere aan jou lyf hier uitstap." is 

W rUl1lnnnjaar getroue diens rue? wil sy maar oeOllIlK 

"Wil jy he ek moet vra teen haar betetwete in. Voel hoe 

te 

hand ..... ',."'~'n na 'n 

tak om haar 

Charles se geJaatstrle.l:(j,e 

venyn en 

beneuk. 

na 'n uitdrukking, flikker tussen en veronregting, 

ge~;ig!ipllere effens. Hy knik, sy meteens meer onseker as 

"Ek sal alleenlik as ons berading kan gaan. Dis nou die hierdie 

voonvaarde stel, .............. ""''''. twee keer het jy IS baie 
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.:mstig. As jy instem en rue volhou met die berading rue, \vaai ek.·· Die tak hou haar ge\vig. As sv 

van die tak op 'n lys kan kom., kan sy dalk weer bo uilkom. 

"Ek gaan nie na die vTOumens rueronder rue. Ek het laas opgehou gaan \""ant sy .... Toetd 

voortdurend. Buitendien, sy lyk te losgat na my sin." 

"Jy kan kies na wie toe ons gaan. As jy wil, sal ek rondbel- uitvind wat die opsies is." Sy 

voel 'n moedeloosheid oor haar kom. Wanneer gaan sy die patroon werklik gebreek kry? Die pad 

boontoe lyk skielik moeiliker as die een die dieptes in. 

"Maak vir ons 'n afspraak. Ek gee rue om by \\'ie rue, solank dit rue 'n vTOumens is rue." 

Hy draai terug en begin 'n nommer skakel. 

Leila bly lank na sy agterkop staar terwyl hy optiese kabel vir die nuwe kontrak bestel 

voordat sy omdraai en haar gevoel van selfverloening in die stort probeer afspoel. 

Leila ry dorp toe, gee die film van Jerome se beelde in en gaan sit by 'n koffieicroeg en wag vir die 

foto's. Sy trek behaaglik aan haar sigaret, rustig in die wete dat Charles eers laatmiddag by die 

hills sal wees en sy teen daardie tyd lankal weer sou kon stort en hare was het. 

T erwyl sy bruinsuiker korrel vir korrel oor die skuim van die cappucino stroo~ bel sy die 

dokter se spreekkamers om nommers van plaaslike sielkundiges te kry. Twee is vTOuens, een van 

die manlike sielehelpers is billte aksie in die hospitaal na 'n microlight-ongeluk en die ander in 

Brits. Sy bel die Britsnommer. 

"Nee, ek is bevTees ek kan rue 'n week vir 'n afspraak wag rue. Kan u rue 'n plan maak rue? 

Dis werklik dringend," probeer sy die ontvangsdame oorreed. Teen volgende Woensdag kan ek of 

Charles of ons albei reeds 'n opskrifin 'n koerant wees, dink sy. lets soos: Verroeste Okapi 
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as vennoed - Wiee aan klem-in-die-kaak. 

vanmiddag? Na ses pas my uitstekend." Sy 

beswaar teen 'n 

te bevestig." Leila se moed 

inslag rue. Ja, ek is 

haar skoene, maar sy bel 

vrou hulle besonderhede. 

om 'n dokument te 

en laat weet hom van 

omdit 

Onderdanigheid, Iuer en steek nog suz.uet aan toe sy die selfoon n .... 'n.:n 

IS Jammer, mevrou, maar is niks wat ek daaraan kan doen rue." Die man met die 

kyk haar verontskuldigend aan. "Die masjien het get)rec:k terwyl om besig was met jou 

film," herhaal hy en hou sy palms na in die lug. "Ek om te 

omstandighede. aan gaan foeter, kan wat ek kan doen onder 

net aljou foto's " .. 'rlr" ..... maar net moet geduldig wees en hoop am kan van hulle 

hoop die deskundige so as moontlik uitkom. dit is, verloor ek baie 

die masjien rue werk " 

Terwyl sy huis toe ty, groei 'n veelkantige paniek m 
die foto's '\JPirlnt· ... is JerOITle se werk en 0P4lllc:l1I1lg 

....... ""' ... "'''' heen. Is die laaste DrCIKK:le wat gemaak 

........ n<U.u""" dalk 'Ern, ......... toe ~"'l'\,vu. he~ gaan hy ruik sy 

hom gesluip kry en in elk geval verduidelik waarom sy in die middel van 

.As sy net ongesiens badkamer kan kant, kan 

As hierdie sielkundige vir sy moet die minste wees en 

begin skree en weer 

biegproses - finaal 

Hoe gaan sy verby 

middag wil start en 

afspraak . 

man net liewer 
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Elkl:!en van hierdie gedlagtles knoop haar binneste 

Charles is genadiglik nog tuiS maar besluit teen 'n laaste vinruge ",cr· ... ""t op 

Sy stort, was hare en is net weer om 'n laaste lagie maskara aan te rol toe vansy 

bakkie eien. As het, het hy haar uitgevang, hand 

ruk by die gedagte en die laat 'n swart viek op die brug van haar neus 

Charles is byna nnl:J'P'DVPI{ toe ;:sw<aalSnleK-'oor na Brits ry. 

"Dit lyk 

derde fase. 

uitgebrei word met 'n Tnn~"'WI"'" en 

dit gebeur en 008 kry die kontrak vir die elektriese oeIlLeUlng, 

moontlik 'n 

maak, maar ek het hulle moet hulle gatte in rat kry anders kos dit weer sn~:-e~lta[m.Sjtmlen[ 

vir die kontrakteur. Ek wit vanaand 'n brief skryf om die kosteberekening te Jy 

kan dit moreoggend en net " 

"Oukei." Leila ..... "'.n"" ... 'n broeierige gevoel wegsteek. Die troosteloosheid van die droe 

grassade wat en die stof wat uit geploegde lande opslaan, rue om die onrus 

tee te 

oorheers 

"" ... """' ....... "',,.,,"'.1"."" in die verte, maar die ",,,, .. '£In I,"''' winterlandskap 

Die broeteltlgi1Lel(l om in 'n gevoel van navrante ............ ,u ... u. 

Charles n~f'''''p~~r met ekonomiese bedrewenheid voor die 

Leila bly met haar hand op die deurhandvatsel sit toe hy 

rue. Charles 

Sy oe is 

kop na haar. Die pseudo-opgewektheid was ..... r.TPf'll1 

maar kan die emosie rue peil rue. 

at 

om uit te klirn 

'n maske~, sien sy. 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

135 

Vir 'n oomblik lyk dit asof hy iets gaan se, maar dan sug hy net diep en klirn uit. 

Die wagkamer is 'n prosalese, lig-ann vertrekkie met regop stode wat regoor mekaar, en 

bait! prt::sies geposisioneer, teen twee van die beige mure staan. Rugkante haaks met die muur, 

maar rue naby genoeg daaraan om die verf te beskadig rue. Die tydskrifte op die glasbladtafel is 

netjies en verrassend resent. 

Hulle "UI die nodige vorms in en onderteken 'n verklaring dat hulle toestem tot 'n Christelike 

benadering. Leila met bedenkinge. Tussen Paulus se onderdanigheid en Salomo se korale het sy 

waarskynlik rue veel hoop op verlossing rue. 

Die berader nooi hulle in - 'n kort, skraal man met vroom oe en 'n koel groetgreep. 

Die onsekerheid verlaat Charles opsigtelik. Hy is meteens sy channing self soos hy altyd is 

in die geselskap van mense wat hy bewustelik of onbewustelik eien as gewone streflinge vir wie hy 

ore kan aansit en domineer. Leila voel hoe 'n deur in haar toekiap. Charles gaan hierdie man met 

sy sagte, stigtelike hande en die pieteit in die eff'ense boog van sy skouers soos 'n viool speel. 

Die gesprek begin hake rig en steek aanvanklik kort-kort vas voordat Charles 'n draad uit die 

wollerige warboel g:ryp en daannee begin loop. 'n Huwelik is gee en neem. Leila wil net neem. 

In 'n huwelik moet mense dinge met mekaar kan dee! en mekaar in ag neem. Leila wil net hee!tyd 

haar eie koers in kies. Die man is immers die hoof van die huis. 

Die verwyte hoop op tot 'n slordige, soms weersprekende hooirnied van cliche's. Toe Leila 

iets \vil se, praat Charles haar dood. 

"Gee Leila ook 'n spreekbeurt, Charles," word Leila verras. 

Die berader loop hom 'n frons en 'n wegdraai van die kop op die lyf, maar Charles 

onderbreek tog sy monoloog. 
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"Wat wou se, is dat ek nie soseer 'n probleem het arul1111ee een persoon in sekere 

"""1-.... "' .... van verhouding dominant is nie, solank IS 

berader druk sy,bril terug op sy neus. 

dominerend?" 

hoe verskil tussen dominant en 

wonder of hy self nie die verskil kan bedink 

moet verduidelik. Sy vou haar hande om 

en hy wil he dat sy ter ~ille van 

wat bo-oor die ander gehaak is. 

"Dominant betet!::n dat een persoon in die leiding neem in sekere omstandighede -

hoefook telkens .......... 'i:)""L, .... ,~"" ...... Y"<!nr," Birme sfere is die een beter toegerus 

om dominant te wees en in ander oIlllStanClltghc~(1e die ander persoon. Dominerend beteken dat een 

persoon voortdurend beheer u1t()etcm oor en ten koste van die ander se behoeftes. 

gedomineerde verhouding is die een np'f'I:u\{'\n om ander teen te gaan." Leila loer na 

Charles wat sy oe op die skoot bekyk. 

"En beskou jy vir Charles as dominant dominerend?" 

Leila haal diep asem en laat dit hou haM oe op die berader. "Dominerend. 

Oit voel vir my asof ek die heeltyd op loop." 

Uit die hoek van 

irritasieplooitjies wat 

weier om te 

onkoste nie." 

Charles se kop opruk. Sy mond word 

induik. 

Ulnnf"n men spreekt. Leila dra niks by tot "'A ... t'+"'...., 

die DalJimn en rook. Dis nou as 

al die oerbekende krane oop. 

l}n met 

Sy 

opmy 

DrolDec~r ...... >:>"' .. ,"' .... en tuur na die blink lessenaarblad en PI;iIUll;i:SLl;il wat UU;;:Sll;ilS negentig 
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staan met 'n fotoraam waarvan net agterkant kart meeluister 

vanuit pornetraam. Probeer dink berader se "TOU lyk. Maar 

\\lederstre"ig. 

WOOf<lC bly rI"',t .. rI ...... n 

Lui. Selfgesenlreer. 

n .... ',....,£lP woede begin bloedselle so fel ophits dat uiteindelik duiselig raak 

Die woord spat onbetleersa verby haar stembande, van 

vloed van protes wat daarop voIg. net aIles wat doen, 

deur 'n 

Niks wat ek doen is 

Jy sien rue raak wat rue, omdal te rue. Alles word gelmtlSec:r 

is om fout te soek. Ek run daardie enorme huis, daardie ruin is my maaksel. Ek los probleme 

op wat met jou aggressie VP1enn,",!l Ek spandeer helfte van aande aan jou briewe en 

en fak1ture" Sy skep asem. "Dink jy dis vir my leller om op 'n Sondagaand elfuur 

te en briewe tik net omdat jy dit van week af Nooit se jyvir my 

aarooe vir wat ek wei doen jy vin4 net heeltyd fout met wat rue. As jy is op 

uit, soms vir weke, dat ek selfstandig moet wees. Alles uitsorteer. 

wanneer jy terugkorn, moet ek weer terugverval in onderdanigheid. Charles se Ml 

U"lU"L:)ua<'Ul en te aile tye " Haar hele lyf bewe van druk haar keel toe. 

net om 

vloed 

van woorde stuit so vinnig as wat dit gekom het. Sy skud haar kop en kyk deur die vernter. 

berader kyk na '"-'u, ..... ","'. 

Charles het rue aarlSpC)miLJ;!; nodig rue. "Ek werk my om. Die miflSte wat doen 

is om te help. En om op te hou rook. Sy weet hoe voel ... " 

'n Waterfiskaalland op die muur net anderkant die vernter. Hy wip 'n paar en 

weer hy weer WCRVIICIl Charles se woorde verveel. Toe die berader kalmerend 

praat, keer ge<lee.ltetlk terug na as fisiese ruimte. van 
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onwerklikheid bly oor haar hang. U'LLo,au .. ,U droom sy. droom in 'n "Tot 

melodrama, met wot spelers voor 'n enkele toeskouer. 'n T oeskouer wat om den 

brode na "Tot toneelstukke k)'k en opbouende reseru;les daaroor probeer 

"Wat van hom?" wit hniwerig weet toe hulle wegry van berader se kantoor. Haar 

aan die van die woeac:aOlrenallC;n wat deur are gebruis het. Is dit 

omdat woede so was dat sy rue van die laaste deel van die sessie onthou rue? Net 

vaagweg dat skraal marme(jie met die lydsarne herhaaldelik het dat dit tyd is om hande 

nit die moue te moue op te rol en vorentoe te boer. sy onthou dat hy trae belofte nit 

Charles het om voorlopig die kompromie te aanvaar dat sy rook, maar voor hom rue 

en dat sy alles haar vermoe doen om horn te verontrief daardeur rue. Sy ook 

dat hy vir hulle gebid maar sy onthou van die 

4"n soe~iespoep, maar hy' s oukei." Charles lyk vreemd e:enoee: meer ontsparme as in 

lank ruk. ontgif en n"Pt"Pn"L1Pf'CMtC< voel noudat hy 

belofte nagekom het. Asof die sessie met 

het. 

Leila hou 'n fladderende iJ14::lU"'l'I.3<lm. dop. Die wit 

haak aan 'n heme vas. 

A ...... l<U.' .... anders gese en 

se gebeure nitgekanselleer 

bol in die oor die pad en 

Die ber'adc~ was rninder .... "'f .... _~!. ..... l=>"r"!.."'l, rninder outestamenties, ingestel as wat sy verwag 

objektief. het sy teen die van die gevoel van veroordeling ervaar wat 

haar laat het dat hulle tog ook 'n vrou se waarde meet. 

Maarop 'n viak voel sy ook tot 'n mate Die rowe van swere is afgeruk en 
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die etter het uitgepeul. Oit maar noU skoner. En sy voel veral geruster 

in die were dat sy en Charles hom die weer Afsonderlik die keer, voordat 

hul1e hom I\Iaandag weer saam sien. 

"Sal ons erens iets gaan verrassen,d welwillend. 

Leila knik, van voor af verstom oor se wispelturigheid en ook oor die feit 

konfrontasie tussen hUlle rue 'n luierende "or ... ".,,.,, .. tussen hulle gelaat het S008 sy verwag het 

"Oit sallekker wees." 

Oit word, teen se 

Oranje weergawe van vars 

gemeensaamheid en 

deurskemer. lets van die nlp.'~1f'f' 

hulle nog saam nn.llJI1..k 

'n gemoedelike aand. HuUe drink wyn, eel trans-

met sonderlinge wedeliewendheid. lets van die 

het die eerste dekade van hul huwelik, wil-wil 

mekaar se teenwoordigheid kon put. Destyds. 

die land platgetoer het oor 

Sy onthou skielik die szeSiOfc:k wat sy oggend van hul troue met haar rna 

sy besig was om Leila se 

"Ek is bang, Ma," 

niks gemeen rue.", 

Enhaarma 

enJ.U""~"'" te 

haar hare vas te steek. 

die spieelbeeld tangs hare gese. "Ek en ""-u ........ ,,, 

"Maar julle het, liefie. Julle het ,,.,. ......... ..., . .,. om die lewe 

naweek bietjie weg soos in die ou dae, voor oor likeurs. 

Asofhy F.V'_'~V'" van vrn,PPT kon lees. Soos in die ou dae. hulle verhouding nog soved 

anders was. 

Leila kyk verras na "\Vaarheen?" 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

l~O 

skouers op. "Ek weet rue. Jv 

Saterdag en uV"",,";o:;.. 

ons afspraak." 

afspraak?" 

een die berader." 

knik Charles en maak sy kelkie leeg. 

maar ek moet jou "Ta. Is 

te verlaatT' 

Bespreek 'vir ons erens - miskien 

kan ons Maandag op ons tyd terugkom." 

natuurlik. mos eers in middag." 

derde persoon betrokke by 

berader se "",\,'t'trrnmu.", - wat verbasend deurdringend kan wees. 

Sy skud haar kop. "Nee. Daar was ... fin",,,.,, met 'n moontlikheid van ... 

maar nee." Wat sou Charles hom alles vertel het in wonder weet 

hierdie man van Charles af wat sy rue weet rue? 

n.""rt1,p verhouding die energie van june huwelik geup?" Sy skraal VUlgl;:n! met 

slanke 

op die pen. Het haar 

weggevat van 

met Jerome, as mens dit werklik so swaar 

van Charles? Sy skud weer haar kop. 

Daarwas pn,"'f"O'fP in die huwelik selfs YV""A ..... 'U met melrOle persoon bevriend ,,"' ... >0 .. 

die verhouding moontlik in 'n ander amlelllSle u.o ........ as jy en Charles weI sou 

self in 'n ander dimensie man is dood." 

se snp blik trek egter weer "Ek is jammer. Oit moes vir 

pynlik het." 
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daaroor rue. was in elk verby voor sy dood. ,. 

ignoreer die stilte wat haar n[ ........ c'P volg. 'n Stilte wat sy weet daarop IS om 

haar Jan di~ pmat tt! 

Die gee uiteindelik eerste "Sienjy 

Charles, bedoel ek. 

om weer van voor af te probeer? 

moue op te rol en alles in julie n.n"I"""V in te sit om dit lot herstel Ie 

probeer 

vensler uit, wonder waar die knaendheid van die moue-oprol storie sy 

ge"ind het. "Ek weet " Sy na die berader. "Ek is weer geprobeer. Sielsmoeg. 

ek was bang vir man twee aande gelede. bang dat oOlWeeg om die polisie 

te 

"\vil my daarvan vertel?" 

Leila sug en skets in bree trekke wat het. 

haar woorde uiteindelik opdroog, bly 'n ruk lank sill voordat hy met 'n ge!lal1]goe 

uitdrukking na haar kyk- sonder net'KeIlOare "Het jy gevoel jou lewe word 

loer onderdeur die hand wat haar voorkop stut. fok weet wat hy at alles tussen 

heeltemal onsinister Dat niks van die wat sy ervaar her, niks van die onheilstemming 

wat deur vibreer die woorde vas:Q'e1Val1lQ' kan word 
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probeer objektief k,'k na wat daardie aand Jll'."'''' ......... het, weer 

voordat uiteindelik antwoord. "Tot 'n mate. Hy was buite oeIlleer Ek het net 

datek te kan wees. Hy het my spesifiek of probeer aanrand 

ek eerder gevoel dat sie~ my wese, my bedreig word." stoot rue. Maar ....... 01.-...... 

haar hare uit haar verlee oor melodrama van laaste woorde. 

"Jou man dat hy jou baie lief het" Die vatien~~e oe bly op "Het jy hom nog 

Leila kyk op haar u ..... a_v. "Ek weet nie. het begrip hom. Mededoe. 

Kompassie. Maar dink om huwelik is verby sy sell-by-date." 

"Waarom is jy dan hier?" 

haal asent. "Vir 'n laaste probeerslag. Omdat ek in wonderwerke bly glo ten 

spyte daarvan dat ek teendeel om my ,., 

"Jy sal allereers moet besluit of jy werklik probeer en as vvil probeer, 

moet deurdruk. oor naweek 'n lys van al dinge wat jou die meeste pia 

omtrent Charles. Omtrent june verhouding en jut huwelik. Ek het dieselfde van Charles 

Maandag sien ek june weer saam en dan kan om begin 

verwagtinge van mekaar." 

aan june verskille en june verskillende 

Leila knik net. Lysies-maak is iets wat goed doen. Kruidenierslysies: aartapples, Jik, 

waspoeier, sampioene, prawns. Apteeklysies: Myprodols, ........... "' ... St.John'sWort. Wenslysies: 

'n Eie plekkie waar niemand my beheer en maniputeer en waar ek na Pavarotti luister. 

Waar ek aan die slaap en waar my kat saam met my op die bed mag slaap. Waar 

ek 'n kan sonder om paniekbevange te as ek karenjin Voor- en .. _~.w._ 
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van 

1 

Voordell!: ,;ryheid van [Ji;; .... t:Ylny 

Waarheen? Waannee? Wat van 

\veer probecr 

F okken scary! 

ruk toe die berader se stem '.veer tot haar deurdring. 

jv om as ek die Here \ITa om ons at 

skud haar kop. Hoe kan sy n ..... , .... "' •• ·, 

te staan? Gee jy om as ek bid?" 

druppel hulp nodig. 

spoel oor haar, verby reSC~D[()re. maar toe sy uitstap, voel sy vertToos en 

hom wonder Leila daardie aand toe die bad Ie. Het haar verhouding, 

arui.elIl.1I0e(llge huwelik finaaJ geskaad? Inderdaad die ',""",~'Q"', wat ook at, met Jerome, die 

................. daarvan getap? Sy het rue hedoel om te lieg rue. Geglo dat sy eerlik was toe nee 

het en tog kan sy rue help om te wonder wei daardeur aandadig was, dit 

"<1""''''11 dat moet probeer vergoed daarvoor 111p.lrI11p. een laaste keer werklik te n .. r\np,"" 

wat help breek het. Vera! omdat dit :lunnp.r Iyk asof Charles die keer wil 

aICirOO2.. neem sy haar besluit. is aan verskuldig en aan haarself. 

na die van haar vermoe probeer om die i),WI'\A"" te en dit probeer heelmaak 

waannee hulle alhei so onversigtig was. 

was naweek rue eers een keer rasend Ius vir 'n " ..... , ... "" besefLeila in die post-

.I.'oVI ............ loom bui wat haar Sondagaand ~Orval terwyl '-'u_.,~" se arms Ie. 

in die drie dae rondgery, Ml)UI1nat.an~~a h,,,, .. ,,, ... U1,,,V en ook 'n gemeensaarnheid 
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tussen hulle. Hulle het te geeet, te gedrink en te uitbundig by tye, maar 

aand mekaar se arms aan die slaap 

soms waller geword wanneer Charles in sy kreun en haar vaster teen 

hom trek. boude die konkawe lyne van sy onderlyf. Soggens hulle die met 

,,'pr'<:fn1ttop ueugde en huiwerige ",n'.''''Ofn'lO tegemoet En more hulle terug. Rustig en 

op hu1 tyd. 'n nuwe toekoms wat IIWuac:n w'altyden ewe sallyk nie, 

maar toekoms waaraan hulle albei is om te 

I - Sy skuif nader aan bekendheid van en soen hom in die nek. 

- "Hmmm." Charles kyk oor sy waJngbene na haar voordat hy sy oe weer toemaak. 

Jerome is dood. l\tfiskien sal nog bieg ....... , ..... ,- ontsyfer, maar dan kan sy hom te ruste 

Finaal. 

en Charles sal nooit dinge deel op die vlak wat met IPrnmlP kon deel nie. 

Charles sal nooit haar die opwinding wakker maak soos Jerome dit gedoen het nie. Charles 

sal sy nooit intellektuele uu~~,ulg ondervind wat Jerome voor deur gele het nie. 

wat daar tussen haar en hetsy Die aeerms tussen hulle. 

bekendheid met mekaar se ge<lagleS, lywe, plesiere. bekendheid met mekaar se verledes, die 

bekendheid van meer as twintig jaar se gedeelde ervaringe, private jokes. 

Die onthou jy van 'n huweliksherdenking op Mauritius. herinnering aan die 

opTIe elke keer as hulle Dolce hoor - die song wat die kreoolse weergawe van 

4n minnesanger gespeel terwyl hulle seeKOS onder die flenterige kasuarisbome geeet 

onthou nog die salmpienk trilobal rok wat sy aangehad het die aand by 

horseback wat hulle by die wontbyt hethy 
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En dan was t:lIde huweliksherdenking in Estoril toe hulle 'n paar dae Portugal 

\vas. Sy onthou die bruggie waaroor hulle daardie aand gestap het na '-... ..,,, ....... , die soektog na 'n 

resraurant. IIot: hullt: huiwerig cen 

voordat hulle op 'n bottel besluit het. 

aangedurf Die sjampanje wat hulle kon proe 

I\Iaar was ook die glansryke herinneringe. Die Sondae wat hulle met 

die dam uitgegaan het met die Rapport en toebroodjies en bottel wyn. Saterdagoggende wat 

Charles haar wakkergemaak het met 'n yskoue bier in plaas van tee. Warm sornelrsru,tnCle wat hulle 

skouerdiep in water op die swembadtrappies gesit het en planne gemaak het vir die aanbouings 

aan die huis. Die met vloede toe hulle afgestap het na damwal en het hoe die 

krag van water die hele konstruksie laat bewe het. Daama by CaltaltJlo pizza gaan eel en 

Q:e~meKulleel het wat sou gebeur as damwal so meege:e. 

dinge - weruzc~bere in die leers van hulle private kollektiewe geheue. 

Maar net n"" ...... ''''''' .. ,1''1 aan gedeelde wat vasgele is hierdie leers 

"''''', ... ''' .... ' .... '''' emosies. .t.mlOSles wat so geraak het deur jare dat rue een van hulle meer kan 

seker wees of hierdie weUQ:(le daardie ergemis eie of die ander s'n is rue. 

En gebrekkige geheues. V oorkeure en afkeure wat so versmelt het deur die dat 

rue een van hulle kan onthou wanneer hulle van effesoet oorgeskakel het na droer wyne of 

van wit na rooi of me aarueiding tot die ".n""""'~U'e. gegee het rue. 

is daar vertroue tussen hulle. Vreemde, "",-".n ... '"", ambivalente, 

vertroue, maar vertroue 'n Vertroue wat haar met . gerustheid laat as weggaan op 

die eindelose kontrakte. 'n "' ....... "''''''' wat haar die .......... 1'''' gun om op ekskursies en na die 

kuntefeeste te gaan. Vertroue wat eers verdien en toe verloen het. 
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uiteindelik is die begrip mekaar wat met die jare kom. 

dik\vds voorlopige onbegrip onderle - vergifnis wat as gevolg daarvan makliker kom. 

\\;rknotting VJn twee persoonlikhede na jaar se 

Ja, comfort zone. 

sou nooit hierdie wat en Charles by Jerome gevind het rue. Saam met 

Jerome sou al die herinneringe 'n stadige dood gesterf het. Hulle sou van 

venninkte verledes daIk 'n nuwe gemeenskaplike kon oopmaak, maar sander die onskuld van 

die eerstes van 'n Nuwe leer, maar een wat swaar aan bagasie van dinge wat 

rue gedeel rue, saarn beleef rue. wat hulle help maak wie en wat hulle is, 

maar wat die een nooit volkome aan die ander sou kon oordra 

begrip sou kon wees rue. 

en waarvoor daar nooit volkome 

En saarn met Jerome sou sy altyd die rand van die ",tn. .. ",..,,,i bewandel het. wat vir 

haar altyd minder bekend. - en skrikwekkender - sou het as die saarn met Charles. 

Leila sug terwyl vingerpunte die vyf tussen Charles se 

1vfiskien is net nie Net vir aangename 

herinneringe en van langer of periodes van gemoedsrus. 

LV ..... "' ..... ' ...... is sy !'>"' ... ...,m. vir mediokriteit as vir spieels wat vergootglase inhou. 

Hulle is amper by huis toe soveelste na haar polshorlosie kyk. moet 

ons sommer reguit deur ry Brits " stel sy voor. 

Charles 

uit te 

hand haar been. "Dink jy ons gaan net alles bederf deur weer van Voof 

af Deur nou vanmiddag te gaan en praat oor ailes wat ons pta rue? 
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JY ons gaan net alles wat ons die naweek opgebou het. .. veer rue?'~ 

ons het ondemeem am deur te druk hierdie " Leila kan die 

\vankdmoedigheid haar de stem hoar. Alles gaan weer van voor rou en seer en onmoonilik 

wees as sy lys <",,,,,_ uitlees. kan net indink Charles reageer haar lysie 

van ....... ,~" ... '" oar sy :ol{T<"rrp(1~.pnrp manipulasie van haar. Van seut>etammelrmg kan 

verduur rue en sy drelgemente am eie lewe te neem, sy emosionele afpersing, verafsku. 

daarmee net aan opperviak. sy, na innigheid van die naweek, 

om gekonfronteer te word met siening van haar ontoereikendheid op sovee! 

vprnJ\!lfp sy eensydige siening van haar en sy argalese siening van huwelik as instelling? 

"Kom ons stel dit net 'n paar uit," stel hy voor hulle wag die elektroruese 

hekke oopgaan~ wit regtig die naweek en dit wat tugsen ons is, nou gaan staan en 

rue. " 

"Maar dan moet belowe om te gaan." 

"Maak vir ons afspraak w later week en belowe." sluur die bakkie bedrewe die 

motorhuis en soen vlugtig voordat hy die deur oopmaak. "Dankie die naweek." 

die beste wat ons kon mevro'll," die man met sy boep en onapologetiese oe toe hy die 

foto's oar toonbank na haar skuif. 

vou met haastige VUlll!elrs die flap en skommel vinnig die foto's. is 

kans dat die foto's ooit gepubliseer kan word Daarvoor is hulle te verwronge en 

vaal, maar met bietjie moeite en met behulp van haar geheue sal dalk daarmee doen, 

probeer Leila probeer maak daaruit. is dit net w haarself. 
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"Ek sal jou rue daarvoor charge rue," se die man gemoedelik asof hy haM 'n enonne guns 

doen. 

Ll;':ila venverdig haar rue om te antwoon.l rue. Groet net kortaf en draai om. 

By die huis pal< sy die foto's op haar lessenaar uit volgens die volgorde waarin sy dit gene em 

het. Haar dankbaarheid dat daar darem iets uit die vervloekte masjien gekom het, vervaag voor die 

besef dat dit wat uitgekom het, rue naastenby genoeg wys om seker afleidings te maak uit die 

beelde rue. Die lotusblom is bioot 'n dowwe bleek kol. Die slang teen die dy van die vrou op die 

leeu, net 'n suggestie van 'n kronkeling. 

Leila laat sal< haar kop in haar hande. Kan jou poging tot bieg uiteindelik so verskriklik futiel 

wees, Jerome? 

Sy is besig om na Psyche en Eros vasgevang in hout te kyk en te dink dat dit nogal 

betekenisvol is dat Jerome hulle uitgebeeld het voordat hulle saamsmelt in 'n sie!e-eenheid, toe die 

foon by haar elmboog lui. 

"Leila, ek ry more. Ons het die kontral< by die myn op De Aar gekry. Sit vir my solank my 

klere uit en kry die dwnpy level uit die kas in my kantoor. Ek gaan laat wees vanaand en sal rue 

vee! tyd he vir die pakkery rue. Die trok moet nog gelaai word." 

""tvI6re? Maar more is 008 veronderstel om die berader ... " 

"Jissis, Leila, dis werk. Jy weet hoe nodig 008 hierdie kontral< het. En noudat 008 dit kry, 

wiljy he ek moet dit Iaat verbygaan sodat 008 'n donnerse berader gaan sien. Jy kan kies. Of 008 

gaan sien die berader more en gaan onder, of ek gaan werk, kry geld in en dan gaan sien 008 die 

berader. Of anders kan jy natuurlik sorg dat die rekeninge betaal word." 

"Jy weet ek kan sarkasme rue verduur rue, Charles." Le~a voeI. 'n magtelose woede 800S 
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sooibrand in haar opstoot. 

"WeL sarkasme of rue, dis jou keuse, klikgeluid wat op bat haar 

md ; n slomt.::ndt: \\Tc\vcl. 

ruk die dumpy level uit sy bereplek en dit SOllae:r VIIU~"'Ill:!. in neer. 

ding breek as hy wil, dink pote . 
. 

sonder plan op die bed neer. jou met elke 

gooibeweging. 

is uitgewoed teen die tyd, lank na donker, dat die huis kom. 

hart vermurvve toe sy sien hoe moeg hy tyk, hoe ."'nUlUJ,. .... is en hoe sy 

Die bakarm vol blomme laat haar soos 'n voel. 

"Dink jy dis vir my leller, Leila, dat ek meer van 'n sk.iv\ly as geword 

het? elke keer van die huis af weg te gaan sonder dat eers weet waar slaap? Met 

werkers 'Vir wie ek onderdak en kos moet kry op 'n plek aan van hy toe 

brandewyn in die hand, staan en toekyk terwyl sy kos opskep. dit net sodat ons in hierdie 

huis kan bty. Weetjy hoe haat ek die einde van maand wanneer re~,enm~te instroom en 

waarvoor ek so hard gewerk het, net so weer Ulll~aaL1lT 

hoekom doen ons dit dam, Charles?" 

dit Leila. Sodat jy by " 

haal diep asem. ek het al hoeveel keer ons ""',e!?"',""'" en 

het 'n probleem daarmee rue. Inteendeel. AI wat wa is ons 'n plan het 

sy bord voor hom in. "Ons eel sommer hier in die kombuis.·' 

is dit "vat jy regtig wil doen'?" 'VT3 sy toe sy oorkant hom 
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"Ek \\i1 net gelukkig wees." 

"~laar wat saljou gelukkig mm?" 

.. As en saam is." 

ons is saam. Buitendien, dis rue 'n plan rue, Charles. Dis wat ek Oe(lOCJ. .-\5 jy vir 

my jy wil weer ........ ""'V'"'''" doen mll:enleursOios, kan ons kyk na die VOOf- en nadele. As jy vir 

my . wil JY 

Asjy vir my 

vis pak in Antartika en 

wil gelukkig wees, weet 

bedoel nie en nie weet wat dit is wat jy 

moel saarn, is dit 'n plan wat ons saam kan ootweeg. 

wat jy bedoel rue. as weet wat 

wi! doen rue, rue weet wat jy van my vetwag of wat 

JOU sal maak rue, kan ek nie vir jou of ek daannee kan saamleef rue." 

gelukkig wees, maar dit my jy wi! daannee 

my asof jy wil he dat ek ook !<,"'!.YN"'-l,!; moet wees solank jy net kan 

diep af in die roerbraruJ~er(:g onbedaarlik Ius 

rue. Dit lyk nie vir 

":1 " Wll. 
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!vfaagd, minnares, moeder en erbanningsmoorder. Die \lier begrippe spoel in Leila se kop 

rond tenryl sy die foto's bestudeer. Vervat die vyfde figuur moontlik almal in een? 

Die maagd is waarskynlik die vrou op die leeu. Tog dalk. Anal, die Wes-Semitiese godin, 

besluit Leila terwyl sy na haar aantekeninge staar. Of Atargatis da1k? Selfde ding. Anat en 

Astarte se name is gedurende die Helenistiese tydperk byrnekaargevoeg tot Atargatis, myrner sy. 

l\tfiskien het Jerome hulle ook gekombineer. Anat se leeu en die blom, Astarte se maan in die 

eerste kwadrant, die tamboeryTI en die lotus. Albei word as vrouens van Seth genoem. Soms 

word na hulle as susters verwys. Maar Astarte was me 'n maagdelike figuur me, allermins. Sy 

was by uitstek minnares. Maagd wat minnares geword het? Of wat van Kadesha, een van die 

groepe heilige prostitute wat nou verbind is met die aanbidding van Astarte? En met die Egiptiese 

godin Quedeshu, die Lady of Kadesh in Sine, wat naak op 'n leeu of 'n luiperd sit met pyle in 

haar hande? 

Dan is claar nog Ishtar, in Sumerie bekend as Inanna wat ook dikwels saam met 'n brullende 

leeu wat donderweer simboliseer, uitgebeeld word. Maar dan is sy weer terug by Astarte, want 

was Astarte dan me net die Wes-Semitiese weergawe van Ishtar me? .As die Kanaiinitiese 

weergawe van die wellustige Ishtar, word Astarte ook voorgestel as die maangodin wat kaal op die 

rug van 'n leeuin staan - lotus en spietH in die een hand en twee slange in die ander. 

Leila blaai deur haar aantekeninge. 

Lilith - die eerste vrou van Adam - verkies om die paradys te verlaat eerder as om toe te 

laat dat A darn haar rondshunt. Eva - die moederfiguur, maar ook die oorsprong van erftonde. 
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,-1naL.:1starteIA.targalis. Kadesha? Ishtarllnanna. is 'n dui .. vel met 

en 'n bokskedel as kop. maar opmerklik met 

mUdei. r 7erke. 

anatomiese eienskappe. fVulpse 

Gnostiese duiwel het sy ,,...("1,,,,,,,.-

doodle langs 

Die doodle maak weer plek 

namate lui raak, 'n blom \vord. 

Vier vrouefigure wat die vier ele'f7SJ'Ull-'oe van nn{)'I"ln en dan die vyfde figuur 

- die beste eienskappe van vier ....... ~ .. " .. ,~ en Vejrra,P'lSe~nalU!1 volmaakte vrou? Die 

vroulike, skeppende gesig van 

Sy trek 'n uitdrukstuk van een van '-'.L"-"'.Vll'" nader en sk.ryfverder. 

Aanhaling uit se uCloaess op (Ultimate Home Horoscope & 

Tarot). "There is a detailed nOTWO.,,., the life history, character, deeds and feelings 

attributed by Jewish mysticism to the Matronit, and what ancient Near Eastern mythologies have 

to say about their XU1rAUt~.).)~::r.) who I"V'.MJ?'l'tJ positions in their pantheons. " (i.e. Solomon's 

Ashroteth, Ishtar in .n"' ......... ' .... most ancient, Astarte in Byblos.) 

staan voor die venster. Alles oorvieuel. 

Mil;lde~n moet sy meer prakties wees. Was claar vier UlIl,OIlaerwce vrouens 

l7e,;ve"e vrou. self. Miskien 'n OU O'1"ITn"'1"IrI' 

wUldritte:ls op die darn. Was Johanna en IPr,nn"!,"" minnaars in {,..,,,,.rll,..., tye? 

;fisL~en meer VLU' ..... U= "' .... ",.P'l"'<l sou Johanna wat 

f"" ... nw."" se Wat het Johanna hedoel toe as t:Ill$llC:Uli;UIU 

anders Defloon te weet as Leila se getroude status ~nl'(J1:!1tu! sou 
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dit hom eerder sou aaJlgespC)or as verhoed Hoekom is Johanna so oor haar verbintenis 

mer Jerome? En Jerome het nooit gese wat sy verhouding met Johanna was 

Daar is baie wat vir haar vertel het rue. wat binne soort 

verhouding - \'riendskaplik of seksueel - moes "'tt,,,,,,L-nrn Soos byvoorbeeld dat hy 'n 

n:veelingbroer het. Identiese een. 

Sdfs oor ouers 

\lTouefigure wees? Leila 

hy nooit met haar gepraat rue. 

dat op die 

sy rna byvoorbeeld een van die 

nib van Jerome se rna weet Hy 

het haar nooit genoem rue. Net so min as sy pa. Hoe is dit moontlik dat sy kon dink ken hom 

so goed? Sy weet eintlik so bitter min van hom af, kom sy weer van voor af 

Net so min as wat sy Charles ken - en dit na twintigjaar. sy ken sy verwyte en weet min 

hoe situasies sal optree - verras hy haar steeds tye. ken sy farnilie. 'n 

Wye spektrum van sy agtergrond. Maar wat diep binne in hom aangaan, is in die laaste tyd vir 

haar duisterder as ooit tevore. 

:Nfaar vermoed dat op sy woord tenlggaan omtrent die berader. was 

wat die man weer eens moes bel om te kanselleer. hom moes verduidelik dar, al het hulle 

ondemeem om haride uit die moue te steek, omstandighede nou verander het. En sy nie 

vir hom neg en dat hulle later weer by hom sal uitkom nie. Want weet hulle sal Die 

onmiddellike paniek is nou van albei kante. status quo duur nou maar net weer voort 

tot 'n volgende keer. So was rut nog altyd. 

Maar merrue keer was sy vir Charles. En fok die berader se stoisynse haar 

laat voel dat sy 'n molshoop van 'n berg maak. Voorheen het Charles haar geintimideer en 

gemanupileer en sy was inderdaad bang die emOS14lnele impak wat sy woedebuie en 
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op haar bang dat homs~lf maar \vas sy bang in sm van 

\voord - bang dat hy haar sa3m met hom e .... lgheid sleep. 

Sv sit in di~ stod en staar na die dobbcrende ''''''UJ<l!,:~'':), ~Iaar \vaarom'? Waarom \vas 

sy bang? 

oneindig 

CfP" .... ",,,t,,, Okapi? was rue eers werklik I1rt<'10F'nl1 rue en syhom 

rClj;!;CnlO ge\ind. het geweet as hy fmaal sou snap. 

sou kon voorspel rue. Sy op die lem van 'n mes loop, op die rand van 'n 

afgrond wat blindelings vrees. Haar het rut 'n inturtiewe binne in gekom. 'n 

het sy rue en rue Net met kop en gedwonge 

kalmte, het sy kon haarself beskerm en dit gewerk. Maar sy was VIr een seker dat 

dit sou werk en is nou steeds rue dat dit weer die toekoms sal werk 

voorvalle 

rook of 

claar weer die toekoms wees, so 

rook rue, nn,npy'., is of onderdanig is 

En hulle claar wees of 

vas in haar VIr oomblik asemloos en duiselig bly sit. En 

begin die eerste keer sedert aand van kentering en roekeloos huil. 

Sy huil oor haar onvermoens, oor opgefokte huwelik, oor vervalvan onskuld. 

'n '-'1''''''''''''''' wat altyd bly gIo het claar iets soos en regverdig en 

onregverdig, is en dat dit wat regverdig en goed altyd sal "' ..... ,""" .. 

huil oor eensaamheid wat agter Ie en oor eensaamheid wat voor 

wispelturige onbetroubaarheid van sowel geheue as profesie. 

Sy huil van magtelose woede jeens vadergod wat bepaal het vroue sewe tree moet 

Wat onderdanige Eva Adam se fokken ribbebeen gefabriseer het in plaas daarvan om 
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Ie hou real thing - 'n \TOU uit die aarde se stof en sement. 

hull oor die moedergod vvie se gesig weggedraai is van haar dogters en .. J ... ';;O''''., ...... 

ill reg, haar mandaat, haar ontneem word, Die moedergod wat 

'1I .. n .. ,,~"'" ,\,,,,, ..... ,,,,,.,.t het en self weggesink het in die vergetelheid van voor 

dat \t"""' .... "",r>rI"" VOc:tsDore doodgewaai word deur 'n 1"'1"1,"",,,,,, van 

dat sy hull omdat bang is vir 'n toekoms wat sy kan 

so 

die tyd dat """"".v ... van Aar af, is nie veel nader am 'n antwoord oor 

bladsye en bladsye amtekeninge. Oor die Gnostic~ die Judaisme, 

oel'-Q:()QUme en weet wat 

Maar al hierdie het uiteindelik steeds nie nader gebring am Jerome se bedoeling 

agter die bee Ide nie. En ook nie am ODllos~;mllS binne die sfeer van haar eie lewe nie. 

Sy het 'n weersin in ..... ""' ......... ,,"""' ..... 1+ ontwikkel. haar onvermoe om teen Charles op te slam, 

Haar onvermoe om 'n beslult te neem en dit te voer, Sy het 'n afkeer in die sy van 

haarself wat sy nou ken. 

en paniekerigheid en haar O~~el()ot 

probeer indink, mishaag 

onnoernlik vee! skuld 

En tog help die we.;:rsinni:ghe:id 

watter kant toe Sy is net 

Haar aanhanklikheid, haar VTese 

vermoens, wanneer sy haar 'n 

om 

van 'n Int,,,,,..,,c:p o,en()erre om na 

op haar eie 

dat 

weet nie 

As 
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Helen 

se 

.\ Iaar dis built: 

rondloop 

1 

uitgefigure kan kry rue ~n ook rue eie 

weet Charles sal haar beslis 

rue, moet dalk by ~Iiss 

nou \veer toelaat om te 

weer hoe uncomfortable haar comfort zone in werklikheid 

Charles is die aand van tuiskoms duidelik moeg na rit. En bedonnerd die VOll~ell0e dag 

omdat hy van die verpligtinge moet nakom en kleinkas moet 

Tem)'! hy in toilet is, pro beer sy sill-sill handvol kvvitansies en fakture wat 

haar handsak was op sy lessenaar """p . ....,,'" 

Hy is 

dokument op. 

in die kantoor net voordat sy uitglip. Hy na die lessenaar en tel 'n 

Leila, ons moet iets doen aan n .. ' .. ~n." kaarte van jou." Charles gooi die rekeningstaat 

van die American Express-kaart na haar toe. 

gaan vlugtig daardeur. Pick & Pay, MedMlle Apteek, kontantonttrekking, 

Makro. 

"Ek dan vir jou kontant voordat jy weg is." Hy sy bril en vee oor sy 

en waarvoor die kontant "" .... _ ~, .. het. Behalwe die 

duisend watjy my PetroKaart gebruik trip Oudtshoom toe. 

Die res is kos en huis en en papier vir sy dank dat 

die tjekrekening om een of ander rue Of':n"" .... • .. het rue. 
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, as sy dink aan tj~k wat sy UIU,!~S,KniI h~t vir Johanna se weefstuk ...... at net so verpak 

ondl!r haar kas Ie omdat sy te bang is Charles kaning weer aan 

lId ons 'n tuinhulp in 'n huishulp nodig?" "'Flip c:n 

"Dis 'n 

'n hangnaeL 

doen." 

met 'n groot ruin. En kom net t\vee 

ons kan sonder DSTV doen en IS ons 

'n week in." Leila kou aan 

iets aan die drankrekening 

Charles smyt sy bril op die Iessenaar neer. "Fok, Ek my hande dink rue 

IS op wee plesiertjies me?" 

Die hangnael 

maar met die 

m naeMiese in. probeer die brandgevoel wegsuig. As dit 

krop van haar maag doon, dink 

Charles klap leer voor hom toe. "Kom oos lunch. Ek is galvol somrne 

donkemag toe Leila willer word. 

..... "'hp,"' .. onthou hoekom sy so voel. 

kop klop en kook in op. Sy 

lunch het tot donker geduur - as reg onthou. wat onthou is dat 

likeurs drink het. daarvan. En dan claar va'::I01;Ilea 'n n...,TTnr"..,n,nu van 'n 

deur. Sy trek die hoer op om skouers en knyp haar toe teen die hoofpyn. Waaroor 

het hulle baklei? Haar alkoholdeurdrenkte geheue het net die misrabelheid van die cusie 

die detail 

voel-voel met haar hand na ander kant van die bed. Charles murmereer toe 

aan hom raak. kan besluit of verlig is dat hy is, of me. kop is heeltemal te 

seer. 
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kom kombuis binne ten"yl koffie maak. lyk soos sy VOeL 

"\Va£ hel gisteraand nou weer gebeur? Die een oomblik was alles 

pksierig en die volgende oomblik was ons in die kar om op mekaar te 

lekier en 

Kan ons dan 

niks meer sonder dat dit op 'n donnerse ramp uitloop rue?" Hy vat die beker by haar. 

"Ek weet rue, Charles. Ek weet ons het 4'T",j-"nht maar ek rue onthou waaroor rue." 

dit onthou sy van die Sy onthou dat gedink het dat dit saam mel die 

dronkmans-tip amper net soveel soos Joyce se salaris vir die maand Het sy iets gese? Is dit 

waar dit het? Of was dit oor die feit dat so Ius vir 'n sigaret was? 

"Ek kan ook rue onthou waaroor dit gegaan het rue." Hy drink 

koffie. 

aan die warm 

"Nou kom ons laat dit daar. kan rue 'n fight laat vervolg as ons rue weet wat in 

vorige episode gebeur 

Charles. 

" Sy skud twee hoofpynpille in haar hand wt en hou dit uit na 

"AI wat onthon, is dat ek min of meer bygekom het toe ek met my dronk gat in die 

inloopkas gestaan het met die donnerse loop van die pis tool in my mond. Jy dJ:yf my nog een dag 

net te ver, Leila." Hy steek hand wt na die hoofpynpille, maar hUlle uit Leila se hand 

geval. 

"Jy het wat?" Haar hart klop so luidrugtig sy woorde kan hoor. Haar 

hele lyf het aan die bewe gegaan. dis my skuld?" 

Charles kyk haar oomblik stil aan voordat hy en die pille van die Icrracou"Il-(C:ClS af 

optel. 

hoe hy stadig orent kom, 'n die haal en na die wasbak stap. Sy sien in 
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stadige aksie hoe hy die pille van bakhand in mond skiet. dit kou en dan met die \vater 

Omdraai. Sy arms \lOU. Na haar kyk. Sy lippe n""JIl"'~'a maar kan 

t;ers hoor '.vat hy rue. 

Dan drywe woorde . b d "As . 'I k . Slg aar na er. . .. JY... n ... ont ... aanstec' .... moet ... JY 

'n .... ontploffmg .... verwag .... " 

"Fok jou, " Die woorde skuur deur haar keel. Die volgende twee kom 

makliker. "Fokjou." 
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Dis Bloemfontein se ongoddellike koue wal nag in hierdie krot van 

motelkamer deurtrek het, is Leila se eerste gewaarwording toe wakker word, maar dan vervaag 

dit voor die kloppende pyn in kop. Hierdie kan rue eens wyn slnlid rue, dink 

en strompel na die badkamer, het net 'n gedrink voor gaan het. Seker 

maar sy meer as vier-en-twintig uur laas het. Toe sy deur oopdruk, sy m 

swaelagtige walm terwyl 'n Onl{eeJrD naarheid in haar 

die draai die warm kraan van die bad oop, probeer bereken ru"~,,, ....... "",,,,,,,,, .. ,,,t1tp 

sy Dit neem 'n paar sekondes voordat sy die gasgeyser woep rue aan rue. 

eers besef sy wat gebeur het rue stompies en en skuldgevoelens wat sy me. gas. 

Sy maak buitedeur op 'n oop teen koue en asem diep teue vars lug 

m. byJ kloof dieper in haar kop in, maar die naarheid bedaar 'n fraksie. 

al nodig na - 'n Auschwitz-dood in Bloem. Is dit 'n teken dat 

verkeerde besluit gerleelm het toe begin pak het nadat Charles sy bakkie WP(:fOP1Iaaa 

het? 

aanhou 

sy oorhaastig toe sy 

het totdat sy met oe wat dub bel 

ingedraai het? 

kar se neus in Bloemfontein se nOT1no gedruk het en net 

van uitputting by die motel se uithangbord 

Dit moet die gas wees wat haar kop vol bewerige runeSJJlleettn~~ laat in rou oggendlig, 

murg-en-been Jurue-koue van besluit toe sy met oruieK\~ tree na die eetkamer in 

die hoofgebou stap. 

gaan sit met haar gesig weggt::Kei;:r van die felheid die sonstrale wat deur 
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stofkleurige Karltg()rd'~ne en plaas by 'n iesegrimmige kelnerin. 

Die spek en twee drillerige bewe en voor oe. haar aan 

strot, maar sy weet moet eel. Die 

geel oor die wit en stu teen die spek vas. 

mee onder die druk van haar vurk, wel Van 

feillik onmiddellik op koue bord. 

stoot bord weg en gaan die nag se verblyf en ongenuttigde ontbyt. 

onvriendelik. sjor teesinnig oor teer. son is te Die 

vlaktes te oe llikker en die oeClue van karre, trokke, karavane en sleepwaens 

haar yerby, na 

sjerrie. Of 3AI,.U~~'" 

toe aan. Verdwyn soms onverklaarbaar ",,,,,,,ftn,'''' lank. V erdomde 

Sy met moeite. hou by die One Stop se parkeerarea stU, sak 

die passasiersitplek, rus haar kop op die skootrekenaar en 'n uur vas. 

Of 

oorna 

maar 

toe Charles wakker bel op die kan sy rue onthou wat gedroom het rue. 

druk die foon dood. 

nrI'Cum,." not 

remembered, letters not read. 

drink sy koffie, broodjie af en rook sigarette voordat 

u .... ,,,,,,,,,, te ry § 

in 'n godverlate Middelburg. Nee, sy draadhelikopters of -windpompe rue. 

bel Charles toe sy op grondpad na Nieu-Bethesda Sy vat-vat aan haar kop 

wat met intensiteit van seJfverwyt weer aan die klop het. 

de is jyT val aan voordat sy 

bel net om te Ek weetrue sal weg wees moet 

maar In skeisaak aanhangig maak en klaarkry. Ek sal jou oor In paar dae bel om te waar jy die 

op my kan laat 
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"Hierdie g.aan jy te ver, Jy het follen mal ,..""Xl£u·n 

Die 

versnei 

die foon nou afskake~ Bye. " 

het net voor die reeds "t ..... "'''' ...... , druk foon in haar handsak en 

Die grondpad is beter as wat dit onthou. Sy hoop net skootrekenaar oorleef die rit. 

fokus haar aandag op die pad. oor motorhek. Stadig oor slegte " ............. '" 

sinkplaatpad, om skerp 

Op reguit stukke kan sy om rond te kyk. berge is vars en helderen vir die 

tyd van die jaar. Die lug is blou met winterse buitensporigheid .. 

'n Knoop op krop van haar begin die kloppende pyn in kop bedaar 

geleidelik. Die Kamo staan suiwer om haar. Op teen die berge, versigtig om die draaie. Stadig 

oor die laagwaterbriie. 

om 'n draai, begroet Nieu-Bethesda sereen in die laatmiddaglig. Unks, in 

die groter huise met windpompe, bome en groerugheid. die l~~t.., deel 

van die berghang 'n stowwerige kilometer of wat Pienaarsig met huisies oorwegend in 

skakerings van wit met bier en skreeupienk, en mme. 

Toe sy die dorp deur die peerboomlaning binnety, kyk sy op na die kerktoring - 'n wit 

wyS"'li1nger wat hemelwaarts druk. Die weerhaan maak 'n duik in die winterlug soos die middelpaal 

van 'n sirkustent. Sneeuberge anker die dak van tent aan die dorp. 

die rante aan die anderkant van die sak verwaaide wolke deur blou plafon -

enkele reusevlerke en rondom, spatsels Forrest Gump-veertjies asof engele is om te 

verveer. Maar dis te kotid vir verveer. engele koud rue? Is vemuwing vir hulle 

belangriker as temperature? 
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lyk asofjy " is Loes se groet voordat sy haar wange om beurtc v uu""u",; teen 

weet me lank ck gaan bly Het jy pIck?" 

kmk "Ons sal weI 'n plan beraam." 

Dis asof tuiskom toe die kothuis binnestap. 

oorgebly het, twee maande terug. 

lyk nog net soos die aand toe sy daar 

Site Exhibition by die Ibis Centre. Vyfuur. gems," nooi Loes 

nadat sy verduidelik het van WRipt:,llUIlgt: elektrisiteit en die water wat vries in die pype. 

"Kom jy by die restaurant 

dan haar 

stap dcur die kothuis, vergewis haar wecr van die verslane rookreuk van die A<I}~I;;;L, die 

kilte wat die mure en van die ",ftpnc,p muwwe reuk wat van die boekrak VV"'A"""U. Sydruk 

een van die ,\/p''U1f',prrIP boeke bietjie meer haaks met die res, staan en verwens die 

verlatenheid wat me eers die bekende verwilder kan word me. 

'n later bevind Leila by die 0P<:IU11lg van 

van haar 1". ... ".""1"., .... .,. 

kunsprojek waarvan me verstaan 

Maar emgters om te 

mense om haar is m(;:ng;sel van die wat vernaam en intellektueel en watlyk 

asof die Black Label-quarts wat hulle tussen yskoue vingers vasklem, me hul eerstes is 

Die wat mildelik ultl~e(jleel word, help teen koue, maar om aan die 

\ 

van 

te 
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kom het ook geen b~hoefte aan Dk: gcvod van omverklikhei<l van 

ontheemding soos swenn muggies omgewe. 

s\" na hinnckling van di~ 

n1('<tw,,,. universiteitstudente 

man met 'n \vit baard in diep gesprek met 

grootste dee} van die uit. 

Jonger een. Sy sien net 

een se kop. Die lang wdige hare wat diepbruin teen sy rug afkronkeL 

periferie af tuur 

staan 'n 

van die 

verder 

staan paar ouer vTouens, Koppe oor 'n brosjure. 'n Man in sy laat rl", .. t"".", verwelkom 'n 

\TOU wat vemaam en 

op die stoep SU1'an::t aan en wonder lank nog gaan 

aanhou klop. 

gltiwein?" 

~;yk op na die fluweelstem. een met die lang hare. 

knik Hy skink haar weer vol. 

een van die kunstenaars?" \ITa hy gemeensaarn. 

sk-ud haar kop. 

Joemalis?" 

skud weer haar kop, pro beer de~~oelraat aan iets dink om te maar meer sy na hom 

kyk wi! die woorde kom. is te mooi. Sy wens sy kan aan lang donker hare vat, 

l'N""" ..... ,,'" van die brilglase aan mooi mond raak. Sy wens kon 

wat hy dink.. 

en 

vennoedelik 

die donker irisse 

ongemaklik. 

nader, stel senuagtige 
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aan voor as een of en \T3 die geleentheid open. 

deur die toespraak dobber weer na buite. 

konkas voor die aaierv o • meer Pienaarsigse \'¥ynsoekers as l· ..... "'t< ..... 

1:!.'"'~.'"'!;:),I'I."lJ klink selfs meer ontoeganklik as van kurator wat dit het oor aardse P"''''NT''' 

en die uitreiking na die siel van gemarginaliseerde: "Arig van 

Sieker weer dronk gewies. amblans is op pad." 

is aangerand, begryp Safl2ellge sinne later. Op Nieu-Bethesda? 

op die se neer. 'n hanetree na die restaurant waar sy 

om hoofpynpille vra - direk. En indirek om 1:!.,",;:)'o",L'!!r.QlJ. 

sit by my in die kombuis terwyl ek klaarmaak, ,.. nooi Loes nadat sy Leila met 

en water gehelp het. "Is a1 die gedoe dan al klaar?" Haar hande voel hier, vat daar, roer 

skud haar kop. «Hulle is Buite gesels 

hy is toe dood. Aangerand ,.."'YX,"'''''''' Sy Ioer in die oond. "Dis maar die 

probleem hier." 

rue kans om sosiale probleme te probeer !>!>.~,,. .. ~ ... ,,,.,", Daarvoor loci die wind te 

eensaamom hoeke van die ou huis. Sy wit aan verduidelik dat sy voel asof sy rue daar is 

buite haarself staan. Asof dit net haar spook is wat hier op Nieu-Bethesda aangekom 

het. Spook met geheueverlies. Wat rue v ............. ' ... waar liggaam agtergelaat het rue. 

kan vind rue. 

I van introversie rus te swaar 
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ek maar eruge tafel 

Loes knik en vToetel met die mikrogolfoond. "Gerus, hoor. W}n vir jou?" 

",'\sseblid. Sommer 'n " 

oor skouer na Leila. 

Leila be\ind haar uiteindelik 

eenkantste van die tafels. 

lO, hoor," is egter al wat sy 

aan 'n tafel gedek maar 

IHn,a",P,p, porsies skaapbredie jy in die volgende week verorber as jy elke 

eet?" \Ta met 'n ondertoon van ems toe sy 'n bottel aandra. besluit 

'n ondertoon van humor - ems op die voorgrond. 

"Darem so een per 

ruer kom 

dit was ' 

" ruer rue n", ... np,..,. mense kom saljy moet doen as dit." reutelende klank van 

die wyn in glas harmorueer met die ritme van Leila se hoofPyn. 

"Dan bestel ek maar solank al een porsie." 

slaan hande in oordrewe dankbaarheid saam. begonne, half gewonne." 

Leila proe haar wyit en staar na dansende 

die agtergrond bly besig met geklingel van pptnprp, en kospotte - duidelik 

UW!;\;i;igLllg in haar onsekerheid die relatiewe skareljie van die kunsuitstalling gaan oorvioei na 

die restaurant. 

neem 'n 'n en 'n wyn en volledige guilt-attack oor die feit dat sy al 

weer geviug het voordat patrons opdaag, en van daar slegs halwe glas tot die toestroming 

'n Halfuur later is al die tafels vol behalwe een waar sy sit. frons tussen Loes se 

"venkbroue en """",11"·,,, dan vertaal spoedig Sou tT", •• np'fi skaapbredie 
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gam die \veer oop. met vaal blonde hare in so konsenvatief 

soos haar ... "'", ..... ,."" baadjie dwarrel en draai die vol tafels inneem, drie 

sitpkkke hy se tafel nnru/.~pn en as moontlikheid, 

ander een in sonder in agJrlerrung van 

rol in die .. U£::,.'''UIU ... geCleelte van die aand. 

\tTOU k-yk na Leila. jy My man en 'n is ook op pad." 

is onrniddellik oor haar ... ", ........... "'1 .. n voorstel, maar sy ~~~._.'" tog na die 

is welkom om bier te sit," sy. 

van jou." Die wou loer om die en "Wink na bwte voordat dit 

toedruk en langs sit. "HuUe staan nou eers weer en bier buite. Ek kry te 

" koud. My naam is ~fartie van 

deWinter, aaJrlg~:naaJ " knik net .en 

bietjie wyn skink terwyl jy vir jou man wag?" 

"Net so u,"' ....... dankie, ek is einilik ... " wou se 

haar de Winter?" 

Leila laat die bottel en die wou aan. 

wynbottel op. "Kan ek vir 

gam sit mete ens agter 

Die deur vtieg weer saam met die wind oop en laat 4 n groot man met bree skouers in 'n 

leerbaadjie binne. Hy ""' ... il{", ... Leila voordat hy sy wou daama 

"Leila, wat verrassing. " steck sy hand na haar toe uit soos net 'n '1.1""'"",,,,,,,,,, van 

IWlee{len.an,ose karre kan doen. "Wat op aarde maak jy bier?" 

is glad en en koud. "Jeroen," Leila sy moet onthou dat hy Jerome 

18 
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laat die mooi man met die lang 

Jeroen laat gaan haar hand en \I;yk oor skouer. 

na "Gt:e jy om as ons hier sitT 

skud haar terwyl wil wtroep: ja, natuurlik 

en nn'ru];"Ir1,,,,, Veral by die ~\,;i\.~IL\Oi dat ek saarn aan 

nou venvaai, 

trek Jeroen sy aandag en draai 

ekom. gee om, want voel 

moet sit met 'n vrOll wat 

waarsk-ynlik soggens dagstukkies wt pienk boekies 

kJaarblyklik ontoereikende beskermengel 

met Jerome se spook en met die man wat 

van 'n voc~rslCm het. 

"~fachiel, dis Leila Winter, vriendin van my oorlede broer." stelling is ontdaan 

van sentiment en skielik so prosaies dat Leila dit doelbewus verband moel bring met 

"Machiel ..... "'~ .• "" •. " Machiel knik in Leila se n011no en trek hom die stoel 

"Machiel is 'n kunstenaar. 

kunsprojek. " 

mOltorsaaK borg 

se hoogdrawendheid amuseer en irriteer 

by 

tegelyk. 

Hy gaan sit oorkant haar en herhaal sy van urn"' .... • "Wat maakjy 

haar wt. 

kom kyk of Helen en haar meerm:inne my die antwoorde kan op Jerome se beelde, 

. wil sy maar dan sy bloot haar skouers op en volstaan met: die Uilhuis kom kyk. " 

assme:renC1, 18 Jy moet bietjie met Machiel ~\,;i"ll\,;iL3. Hy is besig met 'n studie oor 

Ivliss " 

the scholar is ready, the master will appear, dink Leila kyk na man 

wat haar so mooi is dat sy skaarn is om na te kyk. skaam, woorde hut semantiese 

waarde en volgorde haar donnerse 

Leila word gered deur Loes wat by die tafel kom staan en 
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"~1achiel gaan my help om te probeer red wat claar te redde is van Jerome se beelde, ,. 

wrvolg Jeroen toe Loes met haar bestellings wegstap. "Hy het claar deurgegaan en reken hy sal 'n 

kunstenaarsvoorstelling daarvan kan maak met behuJp van beskty"\vings van my en die res van ons 

wat dit gesien het. Johanna wil tot nog toe niks weet nie, maar Abrie het gese hy sal probeer help. 

En dan is claar natuurlik veral Pietman., Jerome se handlanger wat hom met die sweiswerk gehelp 

her. Ons hoop dat hy die oprigtingswerk sal kan doen. Die [oto's waarvanjy gepraat het, sal ook 

baie kan help." 

Leila skud haar kop. "Die [oto's was 'n misoes. Daar is bittennin sigbaar claarop. 

Buitendien het ek my bedenkinge of enigiemand die beelde kan herskep - die siel kan terugsit in 

die beelde. Hulle was Jerome se maaksel met sy energie daarin." 

"Hetjy die foto's hier?" Die kersviam sped in Madrid se likwiede oe. 

Hy is skielik vir haar 'n fraksie minder mooi. Meer aanspreekbaar. "Nie mer by my nie, 

maar weI mer op Nieu-Bethesda. Dis in die kothuis waar ek bly. Die negatiewe ook. j, 

"Ek sal dit graag wil sien." 

Leila antwoord nie, sit net terug dat Loes haar bord voor haar kan inskuif. 

"Julle etes kom aanstons," rig Loes haar tot Jeroen se vrou. 

"Eet gerus, jou kos sal koud word," nooi l\/fartie hartlik toe Leila haar vurk optel en weer 

neersit. 

Leila sped met die vurk in die koso "Hoekom wil jy die beelde herstel?" 

"Ter nagedagtenis aan Jerome natuurlik. Ek weet Johanna en Abrie het die beelde as 

gemors afgemaak, maar ek het van die begin af anders claaroor gevoel. Gevoel dat claar 'n 

intrinsieke waarde aan was. Ek voel ek is dit aan hom verskuldig om dit te probeer red waaraan hy 

so hard gewerk het. Sodat hy rus vir sy siel kan kry, waar hy ook al is." 
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o~nsk)nlik eerbare sentimente, dit iet\vat slaM na 

mdodramaties uitgedruk, so 

h..:t': 

mond van die man wat met Jerome 

"Jy besef dat dit 'n vir Jerome was? 'n van 

cmosionele ervarings?" hoor haarself se asof haar siel buite 

"Dink jy Jerome was binne 'n beperkte kring baie bekend. sou dink dat 

Jerome am erkenning van kunssirkel gesmag het en gehoop het dat die beelde dit 

uiteindelik aan hom kan hl"l;:,nra" vul die wynglase, s'n oor toe sy haar hand 

daaroor hou en 

"Ek weet rue of Ek dink hy eers aan 

terwyl hy daaraan Ek dink hy het claardie 

mense. Die wat ............... vergestalt is en op wie die werk uvl.1vt\o.I'\,.&.IlJ:!, 

kunssirkelgedink 

beperkte groepie 

Nie buitestaanders wat 

begrip daarvoor sou Nie begrip vir hom sou he 

"Hoe weet jy dit? 

pluk aan mondhoek. 

kan jy na wie verwys die .., ....... '."" .... Wie daardie groepie is?" Irritasie 

IS betrek word maar veTJmo(~a dat jy daarin sal figureer. 

!vliskien sy eerste vrou. dalk. rvliskien ekself." Leila tel die 

op, hou dit teen 

na cen persoon 

word. Die 

wynna 

van die kers. Die drank rue elke beeld 

elKleen en hulle moet ook as 

net 

Daar is 'n meerduidigheid 

1!eSllme - allaat dit die waarnemer toe tot ..... ~_ ..... " Sy kyk oor die nl"""'''''''''1 

dat sy hier en claar 'n antwoord vrae vind in die J:!,v'~;.""" wat 

beplan am die beelde aan publiek oop te stel rue?" 

ges.lgsultclruJ0011g is dit duidelik dat knoppie raakgedruk het. "Dis 'n wat 
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ck ~~rs sal kan beantwoord as ek w~et of die beelde inderdaad herstel kan \vord ~n indien we~ cers 

nadat dit hers tel is." 

""\Vat het rossen julie gebeur? Tussen jou en Jerome?" Leila hou sy gesig fyn dop. Die 

masker sak net vir 'n breukdeel van 'n sekonde, maar in daardie sekonde sien sy die afkeer in 

Jeroen se oe. Afkeer in haar? In haar vraag? In Jerome dalk? 

"Ag, ons het ons verskille gehad soos dit maar met broers gaan." Hy glimlag na Loes wat 

die kos aandra. "Dit ruil< goed." 

"Smakelijke ete, allemaal," wens sy hulle toe en kyk na Leila se vol bordo "Smaak het niet, 

meisje?" 

Leila wonder of Loes altyd meer terugval op haar moedertaal wanneer sy senuweeagtig is. 

Sy glimlag gerusstellend na die ouer vrou. 

"Dis heerlik. Ek klets net te veel." Leila kan nie aan Loes verduidelik dat sy nie kan eet 

terwyl 'n oenskynlike engel en vermoedelik 'njudas tegelykertyd na haar kyk nie. 

Loes knik "Solank daar nie fout mee is nie." Sy mil< na die volgende tafei. 

Martie hou haar hande uit na Jeroen en Leila. Leila kyk verward na die bleekheid van die 

benerige vingers, na die knoets van 'n diamant aan die ringvinger. "Kom ons maak ogies toe." 

!vIartie se stem het 'n kinderkrans-timbre aangeneem. 

Leila voel 'n weersin in haar opstoot, maar sy doen mee aan die ritueel. Die engel se hand is 

warm en effentjies grof toe dit oor hare you. 'n Engel met skUIWe hande. Is mens ooit op so iets 

voorbereid? wonder Leila terwy1 Jeroen se: seenneerwattonsseet-maggonsnimmerruvergeet-amen. 

Leila maak haar oe verlig oop, maar voel spyt toe die skurwe hand hare 1aat gaan. 

"Verbeel ek my of voel jy besitlik oor Jerome se beelde, Leila?" J eroen strooi mildelik sout 

nog voordat hy die keurig bereide kos geproe het. 
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'n in die man staan op. Sy knik. het daardie beelde vir bedoeL Nie 

uitsluitlik \fir \fir my." 

neerbuigend. jy het nus, was dalk een 

van sy vele ~"'"V''''''' selfs een wat meer <)1,A,,<)1"'ru. as die ander was, maar uiteindelik 

IS JY buitestaander wat rue meer as net sy bed gedeel het Ek is jammer as jy dit rue 

besefhet 

Die wrk val uit se hand. Klingel dof op die houtvloer. 

44 J eroen 1" Martie bestrawwend Bestrawwend., maar rue veroordelend Asofhy 

sosiale kodes oortree maar rue leuensonde geJ)1ee:g het rue. 

Leila stoot haar stoel agteruit, tel vurk op en sit dit baie presies haar mes op die 

bord neer. Sy 'n noot uit handsak en dit gedeeltelik onder bord in voordat 

opkyk na Jeroen. "Ek weet rue hoe jy verwag om jou broer se beelde te laat restoureer as jy horn 

so vrot geken het en so min respek vir horn gehad rue, maar good luck, elk gevaL 

Moet net hulp van my verwag rue." 

Die wind sny deur toe sy terugstap na die kothuis, maar voel dit skaars. Die 

windpompe Die lug na stof en Karoobossies, na 

skaaprnis en stalle. 

Sy kyk na die sterre, na die maan wat driedirnensioneel glim • in 'n n"", • .,.,.", 

darnpkring van dowwe reenboogkleure. 

Wie fok dink van Niekerk is hy? Wie hy is sj! waar is haar onerbarrnlike 

beskermengel as hom nodig het'? 
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Die ko£huis is Leila " ... ,,"""'. met verkluimde 

is dat die wur 

voor die 'V1amme. 

het, 

Groupie, groupie, groupie, knetter 

sy haar 'n 

houl. Net sy 

om £e 

Old Brown in en 

gedeel, bed 1"."' .... , ........ , dans 

woede Ie uiteindelik voor wete dat dit werd is En dat rue 

behoort toe te 1aat dat sy optrede haar herinneringe aan Jerome besoedel Die dat .......... n' • .:> 

soos Jerome en uit een eiersel ontwikkel het, is 'n toevalligheid. Makaber dalk, maar 

uiteindelik bysaak. het te doen met die Jerome wat sy het rue. 

het dit dalk juis - 'n paradoksale marrier? 

Leila hark flardes van haM geheue, blaai satdorues die leers van haar rrutologie-

Tweetinge. Dioscuri. Romulus en 

vryf haar hande en hou hulle nader aan wur. 

een of skeppingsrrute het een van die tweeting in {l<:l11r11P.~'P' eier, die 

voortydig op.rlrp.p. en 'n onvolmaakte we reid n"""iV"""" met sy van sodat alleen kan 

heers oor Werdie skepping. manlike van tweegeslagtelike tweeting, natuurlik. 

koste van gepaarde sibbelid. 

Effens ontkluim haar onder haM en sit 

ons girls nog steeds net met 'n halwe dop, dink Leila wrewelrig, in wereld waar mans 

En ons staan ewe inskiklik ons klein mandaat af. 

Wer 

septer 
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getob en skielik eensaam, strek Leila en vat die e-posleer raak. Maak dit lukraak oop. 

op die uitdrukstuk haar rue veel behalwe clat is in 'n stadium 

toe ~n mekaar al geskok, ", ... t .. n,,,, en aangespreek kurwe van 

vTiendskap ... verhouding ... wat oak a.l, was aan die opgaan. 

giy viugtig oor die woorde. 

geglo dat vroue nooit sal kan verstaan nie.maar meer ek dinge uit 

rl.r),(1!".Jfl'lfproheer sien. hoe meer verstaan ek - al is dit nog 'n lang pad voordat ek ooit tot 

yu .. ......,rrn:; hegrip sal kom. ooit. 

sal vroue hegryp as uitheeld in my werle. 

blaai handevol bladsye om terwyl soek tussen wo,or<le emosies en 

1angerl.S van meer as twee jaar gelede. Sy haak vas by een brief. 

moederskap gespaar is en of daar dalk 'n sieletjie erens wonder of ek /l1"101""O'1A;,,1 

rondsweefwat my 00<:"/""" is. Ofhet sy my geweeg en te En van 

wanneer dinkjy kom siel en liggaam hymekaar? Konsepsie? Gedurende die 

ontwikkeUngsproses in 

wat dink jy van 

haarmoeder? By gehoorte? Of eers later? 

onsterflikheid van siel? Ek kan nie dat die (of 

ten minste die mCI(;mtl1R;:hel'ct daarvan) net opraaknie. gaan immers nooit verlore 

nte. daarvan O'p7:,,'nl71 dinkjy daar is 'n plekkie in die eter waar aile laggoiwe hewaar hly en 

'npaarwaar .lrIr."ru,rl.r),~/lo van woedel gefluisterde woorde Iwoorde van harts tog 

van ""n,n"I")71 hulle u""", .. 'r 

Leila skud haar kop. Immer romantikus. Die optimis. Gaan sy dit 
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Sy blaai om na se 

Lie,'\,'e Leila 

Ilhlur/y k,m soms 

Ek hel lank gedink oor 

itnvers wanneer 'n 

van 

suiwer 

hiernamaais in watter vorm 

finaliteit van die 

verskqf as bemesting -

Op 'n meer 

Leila maak 

met my, het geskryf 

1 

moeilike vrae vra. 

van die saamkom van siei en Jiggaam en meen eers na 

van homself, iewers waar die geheue begin. 

sal my I .. :niisig. 

siel is sterfiik - en die hele ding oor die 

wat spruit uit ons ontsaglike vrees vir 

bloot terug na die aarde om weer ltnve Ie 

'n VeJrDf.~elt;lln't,;111JSe en onromantiese realisme. 

glo is meer. Maar dis moeilik. 

ek rue. Die genade van 18 

aan my. Hetjy werklik skielik religieus geraak? vee 

met haar palm oor haar voorkop en maak oe dan weer oop. 

Enjou plekkies in eter waar laggolwe etc bewaar bly? Daar is 'n duisend 

dingetjies wat ek al beleef of ervaar het wat my wi/laal glo dat energie, 

versamel en iewers mense se kan verander. }.If aar hoe weet ek nie - behalwe 

van hou 

nou moet dit vandag moeilik vind om intellektueel Ie wees, Ie 

... T",<UV is onontkenbaar jags. Dis 'n Ius ,;vat suiwer en 

is. 

ek sit hier. 

Skokekjou? 
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Leila t..:yk met 'ny! glimlaggie na die u;nnrn ... was die eerste keer dat I"",.,.,rn"" venvoord 

het wat toenemend het om tussen ulI"\"rriv"", .. "", 

implikasies deur te sprier. Was sy werklik net 

en sinskonstruksies, 

vir hom? 

en 

van toe daM deur is en klap skuldig toe. 

Die 

keer. Hy help 

"Ek is 

die deur uit haar 

om die deur op grendel te 

en Machiel Bester staan voordat kan 

en vee deur sy windvenvaaide hare. 

as ek pia. Ek het sien brand." Sy hP.tll"P.rt;:t111" stem is effens knarserig 

asof daar 

knik en 

een of 

aan sy stembande ",..,'JflrfTI het en teen mekaar 

skouers op, na bruin sjerriebottel en 

skouers uit die baadjie wat lyk asof dit uit die 

tydstip aan 'n tans dooie behoort het. 

dit vraend in die 

Weretdooriog kom en 

dit aan 'n haak 

kombuisdeur. 

se 

L/ ..... JM .... " Hy haal sy bril af en dit op die tafeltjie neer toe hulle voor die vuur sit. 

moet weet ek dink was onvergeeflik V'~;"'''''''''''''''' 

versKr,om:oelc:le pakkie en wonac~r haal 'n sigaret wt 

woorde van soveel mane gelede, opnuut aan 

Machielkan 

gedoen het. 

wat 

"Onvergeeflik ongeskik," sy en knik. "Dit ook, maar hy was vera! ... ' .... ,Ir"" .. 'rl'1" Sy rol 

.""' ... ,"""""" .... tussen duim en wysvinger, nr(1.hp./~r tyd wen, probeer die 

omdat jou of omdat jy 

voel werklik sleg oor se houding, maar ek is ook agter die 

in die onleesbaarheid van sy oe. 

eende van 

foto's aan 

aan." Die 
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Sy hou die aansteker voor die punt van die sigaret en knip die viam aan. "Ek het rue gelieg 

me. Dit was genuine 'n misoes." 

Hy kun vorentoe in die stoel, sy dmboe op sy kniee wat 'n negentig grade hoek maak met 

die verbleik1e denimgulp. "Ek het rue gedink jy lieg rue, maar misoes of rue, ek sal dit graag wil 

sien." Sy hande is ontspanne saamgevou en bengel 'n entjie bo die bonkige stewels. 

Leila staan op, trek die koevert vol foto's russen haar h~ers wt en gee dit vir hom aan. "Kyk, 

maar self." 

l\Iachiel sit weer sy bril op en tuur na die foto' s terwyl sy lang kunstenaarsvingers daardeur 

blaai. 

Hy is te perfek om waar te wees, dink Leila. En rue net sy looks rue. Hy is so die volmaakte 

beeld van 'n kunstenaar dat dit vals voorkom. Net soos Jeroen vals voorkom as die perfekte 

vooruitstrewende besigheidsman, gesinsman, kerkman en waarskynlik toekomstige dorpsvader. 

"Kan ek die negatiewe sien?" '\ITa Machiel met sy oe nog op een van die foto's. 

Leila gee hulle aan en kyk hoe hy die ritsies negatiewe een vir een teen die lig hou. 

Hy sug effens toe hy die lotjie vir haar teruggee. "Wat het met die film gebeur?" 

"In die masjien vasgehaak." 

"Ek het 'n mend wat 'n professionele fotograaf is. Sal jy omgee as ek die negatiewe vir 

hom gee en hoor ofhy dalk beter foto's daaruit kan ontwikkel? Ek kan dit saam met Jeroen stuur. 

Hulle gaan more terug. As Graham gou maak, kan hy dit in hierdie komende week nog 

terugkoerier na Graaff-Reinet." 

Leila sit terug in die diep stoel en loer deur die sluier van haar wimpers en 'n tweede sluier 

van rook na hom. "Op voorwaarde dat ek ook 'n stel van die foto's kry." 
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"En op voorwaarde dat jy my van :tvliss Helen " 

"Graag. maar 'n ander dag." Hy maak klaar en staan op. het \ Tede met 

wat Jeroen met my kunstenaarsvoorstelling van I"' .. "' .... '" se beelde doen, maar die rekord: ek self 

wi! dit doen sodat bly daarvan. 

toe hy hier op Nieu-Bethesda by my gebly 

IP",(lnl,P rue so goed 

was maar 'n week 

Net die rukkie 

maar ek het groot 

respek \Ill hom as kunstenaar en as mens ontwikkeL" 

"Jy \voon 

Naweke, vakansies en so aan. Soos nou. Ek hoop om so twee maande hier 

spandeer. ~l'nI11f"Vf'f'lnt ingesit by waar ek Qos.eer " 

"'""',"",,... het Jerome mer gebly?" 

MacmeI tuw" na die vuw". Sy krut)Der terwyl hy dink. "Ek dink dit was so drie jaar 

dat hy eerste keer mer was. " 

voor haar pad met Jerome het, werk sy uit. Sy kom orent wt 

stoel. jou help met die kunstenaarsvoorstelling, jou vertel wat onthou." 

maar goed." Hy baadjie en weer daarin. "Ek wat 

weet van Miss Helen vir dit wat jy weet van Jerome se OeC~lQI~. Fair exchange, no rnn,nf'1'V " 

staar na die viarnrne 

Die kothuis 

Macmel weer die nag in is en 'n vreemde leegnli::lU 

en tasbaar verloor met verlies 

van warrnte van Macmel se teenwoordigheid. Iyk haar kaal en tro()stelIOOS as dink 

aan gesellige Slll!Canler 
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die leegheid wat Machiel se vertrek meegebring het, is 'n wat rue net tot die 

van die sitkametjie ... ", ... ,,,, .. It is rue. Oit spoel oor tot 'n afwesigheid, verlatenheid binne in 

haar - kiltc wat en ook 

\Vat sou Charles op h,,,,,,r'I.,,, oomblik doen, wonG<~r En dan ."' ....... ,"'- sy skielik na 

aande wat sy en Charles voor kaggel deurgebring het. TV gekyk het dalk 'n "ideo. 

n;"'·' ....... claar rue veel "'''''.n.'',,'' is rue, maar wat nou so gemeensaarn en benydenswaardig lyk 

in hut alledaagsheid, voorspelbaarheid en v"",£\", .. "'" Aande waarvan daar soveel 

meer was as die onvoorspelbare ... L1SP"""" 

se koue die OgJ!;enClUi die kombers, 

opgeslaan. 

se voorspooksels 

en deken gesyfer en 

van onderaf dwarsdeur matras vanaf die ..,"' ... "'" .. 

water en kan Leila wann stort ten spyte van 

was dit rue die koudste wat dit bier word rue. 

pype snags vnes. 

klok ontbyt. restaurant is nog in die om besetbaar te IvIr. 

l\tfin en 'n vetterige op een tafe), blink, maar van ppt,Clprpi 

koffie wat Loes verskonend aangebied het terwyl sy wag, en hou die werfhoenders dop wat 

....... f""' •• F-, op die as van haar sigaret afstorm keer as sy die filter met haar duimnael 

Die is varser as vars met 'n knyp wat die wann dring, maar murg 

gaan sit rue. 

Leila eet ontbyt met Loes wat in die agtergrond sl<rurrel. Toe sy uitstap is Jeroen, 

l\tfartie en .v .. "" ... u .. ",,& op pad na die 

Sy sit haar virurig in 'n vv ... v ... , van ydelheid weet dat klaar die 
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v'::l.!rtig-pius somers in kombinasie met 'n ~LI;au~sc nag om oe sien het. En natuurlik 

die volle dimensies van haar dik hou haar skouers reguit toe hulle tot stilstand kom. 

so goed in daglig as in flikkering van kers-en 

Maar skielik ook baie anders. is ouer as wat besef Leila. vel is onteJaan van 

die van jeu~ plooitjies is duidelik geets om en mond en enkele skimmel 

tussen die . meerderheid. Hy lyk na ouer broer van die man wat die vorige aand 

ontmoet en in sy dertigs het 

Machie~" sy en kyk dan teesinnig na Martie wat in die rl"lf1ntTIlnO van Jeroen se 

arm staan. 

Martie knik .. Verleentheid roer om haar mondhoeke en in haar onrustige hande. 

roete 

lig haar oe. Jeroen se is onleesbaar • vriendelik, 

tenreinlkwlS kyk?" oorbrug ." ........... u ...... die stilte. jy na 

"T erreinkuns?" 

onvriendelik 

uitstalling wat gisteraand geopen is? bros jure en f(?etekaart by Galery. 

met foto's en plakkate wat elkeen " .... """,,, na 'n Im:nstenrem in en om die dorp. 

is 'n hele paar baie nice projckte. Camera Obscura Dis die technikon studente se 

werk." 

Leila die mobiliteit van Machiel se mooi mond sonder om dadelik sy woorde in te 

neem; "0," se klink mteress:ant. 

verby Jeroen stap, hou 

onsensitief was gisteraand." 

Ek gaan 

liggies aan haar arm 

Geniet ontbyt" 

is jammer as ek 
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Leila k.-yk stadig op na die bekende gesig met sy was." vee 

haar kuif uit haar t'Onsensitief, en verkeerd. Jerome het dalk groupies .0-"._......, maar ek 

\vas nie een van hulle rue." 

Jeroen "Ek weet. Ek weet ook dat jy baie spesiaal vir It",n ...... .., was." 

Hulle verknoop in meet en mik, en Vir 'n oomblik roer Jerome se oe 

s'n. 

ek en jy gaan bestel solank, Martie," hoor Machiel se stem die verte. "Sien 

kyk oor haar skouer na Machiel. jou." Hy hou hand in die lug en stoot met 

die ander deur oop vir 'n trae Martie. 

Sy kyk terug na Jeroen. IS reg. Ek en het 'n baie spesiale vriendskap gehad." 

vriendskap?" 

Leila kyk af na die stowwerige pad onder haar Reebok-tekkies. Sy skud haar kop en haar 

oe na die Sneeuberge . dit was baie meer as blote vriendskap." 

• 
I Jerome knik "Ek het dit einilik lankal Die dar ek ... '" Hierdie keer is dit hy wat sy 

II 

I kop wegdraai. 

Leila bly hom vraend aankyk totdat hy weer afkyk na Hydruk 

I , hand in sakke van sy ontwerpersjeans en die swaar sole van sy Cats. Sy duime soos 
III 

groot skuifspelde oor die rand van die denim se salle gekiem. 
III 

III "Vandat kan onthou, was ekjatoers op Jerome. Wou wees wie hy was. Wou ek 

wat was." Sy plooi in 'n 1rOlrue~le gillmJlag. "Ek vir lank gedink dat ek dit 

ontgroei het. ek Jerome getransendeer het deur at die keuses te mm waar hy ........... ""&~ 
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en kop skud. 

maar "Vi."''' ......... maar dit is so. Ek \, .. 11 weer he waf syne was." 

koperknop en 

agter hom toe trek. 

sak en na die mgang van die restaurant stap, 

""'.·tt1'· ... om weer om te k:yk, binnegaan en die deur versigtig, maar 
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Leila mik in die rigting van 

het. Wat het hy bedoel toe hy 

haar daLk? Wil hy haar in 

tenv)'l sy probeer venverk ~vat kWy1geraak 

hy he sy moet 

hy \viI he wat Jerome s'n was? se beelde? Vir 

Wil hy die vriendskap he wat sy en Jerome gedeel het? 

nee, nou is sy verspot 

Maar hoeveel weet van En hoe weet 

bywoner? Of van 1P1";nvn,p. 

het wat 

gehoor? Van Johanna -

tweelingbroer? 

"' ..... 'ntl" .. ." verweemde 

Leila slap die binne waar mense ronddraai, na ... I,>,I./I./ .. t", kyk, dit met die brosjures 

vergetyk en in gedempte stemtoon praat. Leila kyk of sy iemand wie sy 'n brosjure kan 

key, maar slap weer Ius vir mense rue en ook rue vir 'n toer 

"Dis ,,~ ... ,.uuu""" 

"Die 

"Net hier 

"Dankie. " 

wat drente~ 

'n 

raak dit 

student se toe sy met die 

student se mou. "Waar is dit?" 

straat. So ou dilapidated 

slap die stowwerige straat at: 

slaan en gesels en met groot 

die hoekhuis met die 

aan weerskante van straat 

op 

afslap. 

Die sites is gemerk." 

dorpie is ongewoon bedrywig met mense 

beduie. 

ogiesdraad skree en 

._._.,, ___ leethlllse met hut hortjies en verandas tot nnII'\P'lJlln{,lnn plekke in 
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van In INatervoor kabbel lch,vater 

die reuse denne- en Verby die tennis bane, op 

merkertjie wat projek aandui 

\-vind se 

hoek van die ,"",..,...,f1,,., 

rwsmg 

blok in 

straat sicn 

huis is meer as 'n bouval met skeefgesakte prieelpilare, Of't1I::1Ntf' mure en 'n 

sinkdak. Sy klim die gell;raaLKte stoeptrappies huiwerig deur staan op 'n kier oop, 

maar skreef is toegemaak met swaar swart plastiek. gaan staan stil. 15 geluid van 

binne rue. du die plastiek eenkant toe en gaan na binne. Toe die plastiek haar toeritse~ is 

stikdonker. Sy voel-voel en vat 'n muur raak. Stukke Ple:15tc:r verkrummel onder 

haar Vln' .. '""''''' en stuif hoorbaar grond toe. 'n huiwerige tree vorentoe. Sand en verpulverde 

pleister knars onder haar tekkies. Sy 'n kosyn raak en draai by karner Die vensters is 

donker gemaak, waarskynlik ook met swart plastiek. 

na die teenoorgestelde muur kyk. 

Spierwit kolletjie is al wat sigbaar is totdat 

Haar sukket om te fokus en dan trek sy haar asem in. Teen skerm van die vervalle 

muur sy duidelik die straat waar so pas gestap die borne wat sy eens opgemerk 

en 'n stuk blou Alles perfek en volkleur - behalwe dat die prentjie On(lenitec'o 

Leila stap met oru;eKc~r 

vermoedelik is en voel 

oor die verbrokkelde vloer na die wit kolletjie waar die venster 

'n besef 

. Met haar oe nou meer gewoond aan die donker, voel-voel sy weg na ander karners -

nog twee van hulle - elkeen met 'n perfekte, maar onderstebo van die OmIOe1i:VJT110 wat 

toegeplakte venster en 

sien sy 

lens 

van 

die geprojekteerde beeld, miskien juis omdat dit 

wat sy haar staptog rue waargeneem het Sy 

sien die skurfheid van die plaasdarn se sementwa~ die soepelheid v~ die ugl::lJoom daamaas se 
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helderheid van btou lug. 

bty van tot kamer Bekyk die tonele oor en oor. toe sy stemme op 

die hOOf en die plastiek voor deur krake~ kans om afskeid te neem van 

magiese projeksies. 

Buite is die lig onmoontlik Haar begin traan en dan neus delf 

'n uit baadjie se op, haar neus en druk haar oe droog. Maar aan 'n ., ..... "' ..... ~'" 

melancholie kan die papierveseJs niks doen 

Die wat so skerp geets was teen mure, tyk vaer teen die groter doek van die 

werklikheid. Die dam minder skurf, wilgerlatte nie heeltemal so .,"""' ......... nie en berge se 

waslger. 

Miskien sal ek """"ll~ so iets met iemand kan dee~ dink Leila temyl sy terugstap. Met 

iemand wat ook sal deur 'n toorkunsie wat van Karoodorp op sy kop kan 

perspektiefvan terwyl hy in grool pyn'vir dae en aaneen van takke 

van Y ggdrasil gehang het temyl gewag het op wysheid om die geheimenisse van die 

runestene en sodo.ende lewe te kan ontsyfer. Die . die Die van 

die mindere ter van 'n groter doe!. 

Leila skok meteens tot stilstand. onderstebo aan die Wereldboom. Die 

Ondersteboman van die - een van die In elUU!I:l,eellQ in die middel van kraal 

met se vyf wouebeelde wat rondom gedans het. 

Die Ondersteboman. Die omkeer van vals beelde, as onthou. Kaart van 

vemuwing, transformasie en 'n Kaart wat daarop dui dat dinge in en nuwe 
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kont~ks gesien moet word. Vanuit 'n ander perspektief. 

Die onderstebo ky'k. Die k-yk vanuit 'n ander hoek. 

Leila b~gin \v~er aanstap, maar sy sien skaars die omgewing om haar. Frases spod d~ur haar 

gedagtes. Onderstebo k-yk. Ander perspektief. Dead Poets's Society. Camel Yard. 

lets begin knaag aan haar geheue. Blou. Boog. lets in die Camel Yard, maar sy kan rue 

dink. wat rue. Leila se voete "ind vanself hulle weg na die Uilhuis. 

Sy wil wegdeins toe sy al die dobberende besoekerkoppe in die Camel Yard sien, maar sy 

gaan tog in, betaal die toegangsfooi en stap deur die swart vertrek na buite. Met die intrapslag, 

feitlik by die deur wat uit die Lion's Den le~ sien sy die beeld wat aan haar geheue getorring het. 

Die sementvrou - agteroorgebuig in haar romp van blou glas in 'n gestolde inversie van 'n 

buitelbeweging, haar kop b)-TIa op haar hakskene, haar "ingers wat na haar tone ""Ys - k-yk met haar 

onderstebo oe, reguit na haar. Leila kyk rond of sy vir Georgina sien, eien haar waar sy russen 'n 

groep mense slaan en beduie. Sy sal Georgina rue nou kan vra van die beeld rue . 

. Leila slap 'n paar keer om die skraallyf van die sementvrou. Sy hurk en voel aan die blou 

glasstukke. 'n Koelte slaan deur die lagie grinterige stof. 

In kontras met die kleurvolheid van die onderlyf is die'ljolyf bedek met deurskynende glas. 

'n Blou romp by 'n bostuk van Brusselse kant. Die gesig is hoekig en die skedel feitlik haarloos. 

'n Armband om elke delikate arm. 

Leila kom regop, sien die meermin V'vink en dram in haar spore om. Nie vandag rue, 

meermin, dink sy. 

Terwyl sy in die rigting van die kothuis koers, skuifbeelde van Jerome se Ondersteboman, 

Odin aan die wereldboom en die "TOU in Helen se tuin voor haar geestesoog soos transparante 
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Haar gedagtes 

die \voorde b)'mekaar 

hier en claar na \"oord, maar kan rue lank claaraan v3..!;)hou of 

Die woorde en smsnedes bly egter kom van 

bronne -:n na clers \vat sy me kan v"' ......... '''''n me. Hulle transponeer oor transparante, word 

hiperaktief begin vir die beelde en verdwyn dan weer 

het. 

Sinchronisiteit. T oeval. Cremation was 

die liaseerklerk haar 

Odin's Predestinasie. Odin ""as a 

god of and divination. Onontkombaarheid. Reversing false Odin gave 

one of his for the of knowledge. Anders t.:yk. Odin was an accomplished shape-

changer. 

Leila stap Sy is uitasem toe sy voor die kothuis tot y~~~.~ Sy 

bly die eerste trappie staan en staar na die deur terwyl sy haar asemhaling onder beheer pro beer 

bring. Uiteindelik dring geluid van voels in peperboom deur inval van woorde. Dan 

eers sluit sy die deur oop. 

die kothuis soek na die Uilhuisboeke. Sy sit by die kombuistafel en die een 

van Sue Ross oop en blaai na die afdeling oor Camel Yard. Sy vind die foto waama soek 

en onderskrif. 

said this figure was worshipping the moon, and could do so in this position. 

Leila sit die boek oop neer op die tafel en tel die volgende een van Anne Emslie, op 

van die stapelijie. Sy blaai ongeduldig en moet drie deur boek voordat sy die foto 

kry. 

A VU.l ........ ·-enLTlt.l" statue of a girl tumbles F'lnt'R"'\A;'nrl'1<;: with the ease of a acrobat. is one 

of Helen's 1vfany 's sunworshippers ecstatically 
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the divine source 

conventional prayer . 

. -\anbidder van son of maan, \\ionder 

Albei? Maak 

die lyf van die 

na die monochroom 

weer in herinnering. 

1 

than bend their 

tenvyl sy die boek bo op 

die boeke. Roep die 

Berus die aanbidding in die kyk na die son/mam, of in die aanbied van 

as in 

een neersit. 

die spanning in 

van haar 

lyf, snaarstyf - nie soseer om 'n pyl te maar eerder om een te ontvang? Of is dit 

net sy, Leila, wat in die beeld beskikbaarstelling, van die gebaar, 

die bewustelike aan ... die uitspansel? 

Perspektiewe, sy dan. Dit in berekening Jerome se 

bee Ide nie. wat van kyk nie, maar hoe - waarheen, vanuit watter na wat. 

Soos Helen se aanbidders vanuit nuwe perspeldief bid en aanbid. 

toe en sit hulle weer by res van die stapel. sak haar kop in Leila klap 

haar hande. elkeen van ons F,_~'''''''L''' I .. • ....... '''''' ... · Die mense watjy injou beelde verenig 

sin vir die erotiese. het. Vanuit jou n ... "-t"' .... >t"'Jo ..... perspektief. 

"En asjy so 

Leila kyk op. 1vfachielloer by die oop in. 

"Kom " nooi 

Hy sit oorkant haar met sy ehnboe blad van die kombuistafel. "Jeroen-hulle is 

vort. Hy't negatiewe so as moontlik by die fotograaf 

Leila knik. 
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Hy l.:yk skewekop aan. "Jy lyk 'n dwaal is." 

jy Helen was malT 

konlo~r~ VJn 

"Wat is mal?" 

rus haar 

En weet wat 

op haar mec:mgev1c~g 

\ITa, is: 

hande en kryk na die 

Jerome mal? 

seker die .... "111 ... -. .... donar question." Leila staan op en ketel aan. "Ek dink 

Gump dit netjies opgesom. is as crazy wat is so mal daaraan om 

jou fantasiee in sement of skroot uit te beeld?" staar m'li1nI'~1"p.Yul by die venster uit. "Helen se 

beeld van aanbidder die Camel ... die een in blou ... Wat 

"Die een op haar kniee wat agteroorbuig?" 

knik 

jyvan 

Machiel sonaer humor. vind iets ",r,nh",,,, in al die aanbidderbeelde. waarom 

Erotiek is baie nou vervJ.eg met die spmtuele in oer-godsdienste. Dis net lately - danksy 

Augustinus - dat daar van erotiek gemaak is. daardeur word skepping saarn met erotiek 

as sonde want wat is erotiek as die '''r.I"\T'<!~'''' tot skepping en 

"Plesier?" Leila loer oar haar skouer terwyl kookwater in die bekers 

!vIachiellag. is plesier oak 'n skeppende krag nie?" 

"Nie as so na die kunstenaars van wereldkyk Behalwe vir ChagaU lyk dit my die 

spul hul kicks en kreatiwiteit uit pyn en wroeg." 

"Miskien put hulle uit pyn en wroeg?" 

"Dis masochisme." Leila hengel die t ........ I).:1U'..r..l~;1) uit 

ons nie Ilellleill daartoe beatjy jouself op oar 

"Dink jy vir my omte datek ............ "'J aan sy besluit gehad am 
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selfmoord te pleegT Die tee mors oor van die toe dit voor ~[achiel neersit. 

~ vee die met 'n vadoek op. 

maar ek dis 'n mamer vir jou om jouself emosionele 

vIak te flagellate daaroor. wat in Jerome Ek dink hy het '''-'''U'''' dat 

" .. ..,.vv. en selfbewaagtekening, sy selfininagting en se1.fkastyding hom 'n sekere viak 

gevrywaar het van verwyt, bewaagtekening en minagting van ander. natuurlik van ,. 

gaan weer, roer haar tee om en om. 

"Jeroen weer probeer te manipuleer deur aItyd die te maak. 

vrygewigheid, ondersteuning van die kunste, kerkbetrokkenheid, sy input in 

skrikwekkende Iys van organisasies en rade. aItwee, sowel Jeroen as Jerome, het oog 

verloor dat soos ek onlangs iewers gelees het, me soos sua[ of beioning is me, net 

konsekwensies. " 

vou haar hande om haar beker. "Wat het .Pr,"""' .... as sy )ge:naamCLe boosheid gesien?" 

"Ek vermoed die boosheid wat ons a1mal te:n grondslag Ie, maar wat hy eksklusief vir 

homself wou opeis. Naamlik die basiese, diepgewortelde disrepek wat elke mens het dit wat 

buite homself Ie. feit dat ons uiteindelik net vir ons eie heilleef." Machiel die nasy 

lippe, toets die rutte van die tee. Sy adamsappel bobbel e:n dan weer op. "Kyk maar na 

Oenskynlik was sy beskroomde "TOU, maar het haarself nie toegelaat om te wyk van 

haar en nie. Sy kon ook op vIal<, wanneer mense 

daaroor met haar wou swaarde kruis. En aI kon sy aange:naam wees, was Hele:n nie werklik 

in staat tot opregte kontak met haar me<1elnellS nie." 

"Sou jy dis kenmerkend van buiteling-kunstenaar? onvermoe tot IUrlKSlOfl,ere 
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interaksie buiten deur hul kuns?" \ora Leila. \Vas se brief\visseling werklik so oop 

en eerlik as wat dit aanvanklik ervaar hel? Waarom weet in werklikheid so min van at'? 

reken so. Colin Wilson se die basiese probleem van die outsider is juis sy instinktiewe 

venverping van die lewe. Dat hy onaangeraak is verveling daarvan. ,. 

"Jy't ook Wilson 

"Die boek F."'.'''''"'U destyds." kry vir 'n oomblik lank 'n veraf 

m sy voordat hy weer na k)'k. 

"Die kurator van Uilhuis het my nou dag brief gewys van 'n handskrifdeskundige. 

Sue het klaarblyklik se handskrif laat ontieed deur 'n ene Solange wat niks van Helen 

die Uilhuis het rue - eers dat sy toe at lank dood was rue. Dis hoe 

. 'n opsomming dit van Helen as mens bevat. dink ek van die Outsider Artist oor die 

"Pray do 

Hy sit die beker neer en leun terug in sy stoel. "Volgens Solange was Helen 'n intelligente, 

belese VIOU met 'n komplekse ... ,",,,,;.oy(,If.,..,, het natuurlik rue geweet van Helen se kuns en 

kon sien dat daar agter se skynbare eenvoud, 'n sterk passie is. Passie wat 

verhewe mistiek geword het en 'n klap van fanatisisme het." 

Machiel kyk by die venster wt. "Sy kon ook dat 'n n01,F.l1e opvoeding merk op Helen 

gelaat het." Hy weer terug na Leila. "Vandaar oorblyfsels van kinderlikheid, van 

ondeurgewerkte probleme in haar 

gee flou laggie. '''n Meer rigiede opvoeding ek my rue indink as die 1920's 

in l ... U'-U ... UI .... ' '' .... met sy Catvinistiese wortels 
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ivlachiel m rigling van haar Uilhuisbockc. maar daarin hoe erg dit ""ierklik 

was, maar dit was rue net Calvinisme rue. Ek dink dis die dubbele standaarde wat deeg 

suur gemaak het. se pa " .... as byvoorbeeld 'n ou net die Bybel "" ... " ...... ". 

maar vee bure se lusemland laat gedurende kerkdiens en dan weer 

voordat uit Slinkse ou skelm." 

Leila grinruk se Solange 

Helen twyfel haar vermoens en voortdurend onvervuld voel - sowel persoonlike 

,,1ak. tog oor 'n irmerlike en intensiteit beskik wat net rue behoorlik 

gekanaliseer is dis h .... ·rI ... bipolariteit wat die teelaarde vir neurose OP~llln.·r'I het. . Sy 

ook wit haar gevoelens van mioderwaardighcid oorkom. Dat deslpera:te ..... ' ... fl'''TT., het 

om haarself te laat geld asook intense behoefte aan erkenning, maar dat sy rue soseer haarself 

witlaat as idees rue. Sy ... " 

"Ek dink Jerome het ook 'n desperate behoefte aan erkenning gehad, maar rue heeltemal 

dieselfde vlak as Helen en soos Jernen dink rue," val Leila Machiel in die "Ek dink 

dit het by hom gt;g,aan oor die erKennmg van sy kuns in kunssirkels rue. Ek dink by hom het dit 

juis oor die er.k:emn.mg van hom as mens. Sy kuns was die medium waarmee hy probeer 

het om as mens, oo()snel<l en at, erken en aanvaar te word." 

"Ek weet rue." Machiel staar haar peinsend aan. "Outsider·kuns word geskep die 

mens wat in touch is met sy Dit ontstaan droomruimte waar 

kunstenaar rue net sy drome droom rue, maar uitleef sonder om hom te steur aan die menings van 

ander en sonder om hom te laat beperk deur .vF,JLn .... konvensies of praktiese oorweginge." Machiel 

se \lind haar sigaretaansteker. .,." ..... ......,." ..... laat skiet die vlammetiie aan en aan en af 
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mens puristies \ilil - iets \"at natumlik onmoontlik is met 'n nebulous term soos Art 

- is se bee:l<1e suiwer outsider-kuns 

alllOewd dit tog swaar dra aan die sense 

\form." 

is te veel van 'n doelbewustheid 

QlSjClUtc::t wat so kenmerkend is aan die suiwerder 

"Maak dit 

skouers op. 

belangriker as sy 

saak? Moet dinge gel~atl::gc)nseer en "''''.., .... '''?,C! word?" Leila trek haar 

is ek rue objektief :.:, .... ,v,-,I:/:. Vir my was Jerome as mens immers 

Allioewel die twee rue te is uit Jerome se 

en gesprekke het ek ...... ;;''''' .... dat daar 'n baie spesifieke voorval was wat hom onder indrukvan 

sogenaamde boosheid gebring het. 'n Voorval waaruit sy selfkastyding voortgespruit en wat 

dalk aanleiding tot sy beeldetuin het. Weetjy dalk watdit was?" 

dink. dit was wat het: art is in the natW'e an 

autobiography'." Machiel sit die aansteker neer en kyk op na 

voorval was, het Jerome waarskynlik dat dit wat daar 

was van dit wat hy is. dit is wat hy pro beer verwerk het. Sy 

anderkant, en wat hy is. donker kant. 

homself en die ons aImal maar van tyd tot tyd 

plankplafon. "As so 

" 

het, net die m3Jnite:stClring 

lank. Jeroen aan 

Jeroen uiteindelik 

Leila sit die beker eenkant en 'n sigaret wt die pakkie. "\Vat se jy? ons boos 

is en dit moet erken en aanvaar en maar net so aankaning?" 

Machiel kyk na "Ek hou van se siening dat ons die lig en die skadu wat deel 

wtmaak van ons moet 

"En jy kly dit 

Machiel skud kop. "Dis rue iets waarmee mens op 'n dag klaar is rue. Dis 'n " 

" 
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dis maklik rue." 

ruemand het ooit vir my dis so hel moeilik ook rue." 

.. ~ [aar oil is en dis eers as dit begryp, dat jy kan om iets te " Machiel 

en staan op. nOll begin soos fokken orakel klink. Moet vir geen oomblik dink ek het 

eru:g8UlS meer antwoorde as jy rue, Buitendien, een persoon se antwoorde rue 

noodwendig 'n ander rue. " ... "..,n,,, weet." Hy sy hand in 'n laat weet 

van f010'S sodra iets En kom maak draai as jy so voeI. My huis is in dieselfde 

straat as s'n, maar begraafplaas se kant toe. Jy kan dit rue rue. Blou met 'n wit 

staat na die leeglteid van die kosyn na uit haar sigaret en die 

boek op. nou Helen, is ek en jy," se sy hardop in die lee kothuis. dan sal ek dalk 

beter toegerus wees om Jerome te ontsyfer." 

Maar wat van Charles? vra 'n mwmelende stem. Wanneer gaan jy Charles ontsyfer? En 

wanneer jy hom bel? 

"Ivlore," antwoord sodat die K01nulS minder leeg moet voel en dit wat "'<'ft ...... "'· ....... I"! het 

van Machiel pad kan vat hom aan. sal hom more Maar ontsyfer? As ek dit in 

een-en-twintigjaar is daar vee} hoop dat ek dit sal rp.O"llnt rue." 

J.".u.;~l'I..l"'U moet jy onderstebo kyk, die stem .n.o.,,,_. 

Leila staat na die omslag van die boek. This is my World. 

This is my World, This is my World, oor en oor en oor. 

Helen jy het ten mirlSte 'n world gehad," se Leila. "Op die oomblik is ek sans huis 

" 

onderstebo, hOll die stem vol en dan by: Kry jy nie skaam nie. het 'n baie 

kakker gehad. 
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Ioer net na om die deur ternyl koffie meisje. Ooed 

"So-so." Leila sk:uif slot van onderdeur oop en haar kop. "More. Koffie?" 

Die spanjoel jaag 'n tiptol op, kom sit dan lallend by Loes se voete en \Ill 

goedkewing. Loes VIyf hom egter net .... 1'\,"' ...... .,." .... oor ore en sluit hom dan uit die cottage. 

"Als't uw belieft." kombuistafel. lyk maar leepoog." 

Buitendien is op my beste voordat ek koffie het " "T e laat gele en 

maak. 'n vae verskonende van die hand: "En ek mis kat wat saans by my slaap as 

Charles is me." 

"Hy't gebel Dis wat ek eintlik kom het." 

"CharIesT' 

Loes knit. "Sekerlik me die kat me." 

Leila se binneste te veel op 'n knop om vir die tot humor te glimlag. "Hoe 

aarde hy jou nommer die hande gekry? En hoe weet hy huur jou kothuis?" 

"Hy bel glo al wat leef en beef om uit te vind waar jy My nommer het glo op die 

faktuur van besoek gekry. Hy vra dat jy hom dringend kontak." Sy neem die beker by 

en roer drie opgehoopte lepels sWker daarin."Dank uw " 

"Gee jy om as ek hom later varloggenlu van jou foon af bel?" 

Loes skud haar kop. 

waarheen en hoe lank 

het moo die timertje wat by telefoon staart. Skryf maar net op 

" Sy bring beker met twee hande' na haar mond en slurp 
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En natuurlik oor ongehoorsaamheid. 

is net oor die nn.lI'P"'p wat ek hom 

"Ongehoorsaamheid?" 

lmik. eerstens omdat ek ruerheen het sonder [vIaar veral 

om te gese het hy sal my skei as ek aanhou rook, maar ek hou 

desrueteenstaande vol - al rook ek nou voor hom rue." 

hoekom kies jy so destruktiewe vonn van rebellie?" 

huiwer, maar dan tog die sigaret a.m. Sy blaas die rook stadig die lug in. 

lV1JJ;kle:n is dit 'n sm.OKle-SUln.aJ wat ek uitstuur in die hoop dat een of ander sal kom help met 

\l1;11Ul'j"'~ wat binne in 

"Jyself is die erugste 

" 

wat kan help. dit geleer veel 

as jy die chief vergiftig met elke denkbare gifstof vou haar droe p .... 'v~,-.. l!;'" hand oor 

minder rel!!:VeJrWllOalal as seIfbejanunering." is 

"Machiel vertel is'n gee 'n droe 

ken rue jou omstandighede rue, Leila, maar weet jy gaan deur 'n ....... ''"~ ... ''v tydjie. 

1J .. ".h ... ,· .. egter die seer '''''',I'UJ'''rll sonder om jouself te probeer vernietig. Jy doen ....................... 'n guns 

........ A" ..... rue, ook rue Kyk maar wat met gebeur het - en " Loes gee 

drukkie en "Dankie vir En kom bel Charles gerus wanneer jy 

" 

sal. Baie ..... J, .... "'''''.'' kyk Loes agtema en .. >.'V ..... '" is ook 'n 

meruge meen ook. " 
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OOf haaf ''''.U'U''' en gfunlag. "T ouchi, meisje, maaf onthou, enigste 

\vat pleeg en vermoed een." spanjod uitbundig teen haar op en 

ki...:s dan weer koers in die rigting van die restaurant. 

Leila en \vaai Loes sy omdraai en die kothuis weer 

IS am haar te was toe in die haar aandag trek. laat sal.. 

haar nat hande en leun nader. 

Party hetsy laaste ruk 'lO'TprCrP\{,nn'l weerkaats nag nou en dan 'n strammerige, 

maar of meer serene PPt"/1p,rhp',/1 skommel haM tot 'n koeksrruifvan 

plooie, grimering en 'n soort oorblufte moegheid. Vanoggend se is anders. Die blou 

onder haar oe verklik die nagrus, mond moeg na maar haar oe lyk 

anders. minder of meer optimisties - net anders. 

Wat vir Charles wonder sy opeens. sal ophou rook sodat ons aangaan? 

Ek nie, Charles, laat my gaan? Fok Charles en jou nimmereindigende 

kritiek en JOu am heer en meester te wees vlak? 

Maar wat oak .11 Charles sy met " ...... "' .... ,,'" "'~IlPlrnf'l sal ooit weer wees 

soos dit was nie. 

Charles, hoar jy't my gesoek. Ek sal die vUlgtalUI;; halfuur wag asjy terugbel. 

Dis nou ... " Leila kyk op haar horlosie, Bye." Sy die foon op die mik, oorweeg 

am die huisnommer te bel en besluit dan daarteen. 

"Nie "IiTa toe sv skinkbord in die hand verbv - - stap. 

skud haar "Boodskap op die 'n noot blikkie. 
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patio. " 

"Graag." Leila die langerige, maerderige \-TOU met die ClIT'"l!'"''''''·UY''' en die 

oe. Sy is mooierig en lelikerig. is defmitief aan loes se voorkoms rue, dink 

is 'n aan \Vie weet 

sit die skinkbord op die neer, lig die teepot se dekset en roer die inhoud. 

"Sitroengras. my tuin. Met smaak dit " 

gaan goed." 'n ",10J~rp.t uit die pakkie, huiwer en kyk op na 

"Gee om?" 

"Ek het gese. Solankjy net rue in my huis rook rue, nou \-Tede." bring 'n 

asbak te voorskyn uit stoepkas en dit oor na 

"Ek een of ander tyd weer moet ophou. My longe is trek .............. "aan die 

nou me." 

pOlrse,leulKOipple voor 

"Ek het VUl::;. ..... 'V .... toe ek 

neer. Die van die en 

hang soet in geword het." 

"Jy't kinders?" kyk verras na Loes en dan dat sy nooit 'n ander 

geslen as die meelewende eienaar van Zeevrouw wat op haar moedertaal wanneer 

senuagtig of bloot gemoedelik is me. Sy't nog nooit aan haar as 'n rna van L'", .. n",."" of 

die \-TOU aan die sy van man me. as wat en aandra en op afstand omgee. 

'n dogter gehad." Loes se meteens "Sy is 'l7'lr ...... "' .... gelede 

" 
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"Ek is jammer.'

klink as wat sy dit 

k:yk Locs verstonl'oie aan, onrnagtig om haar mededoe so te laat 

was 'n - as ek moet wees." kyk na die oorkant 

vallei wat Pienaarsig van Nieu-Bethesda "Sy was Down-sindroom kind. In baie 

erge 'n Hemelkind, noem hulle dit, maar my was dit hel. My man rue daarrnee 

saamleef en het my Vriende geleidelik verdwyn. En was a1tyd tvvintig 

jaar het my gedraai om Gerdientie. Moes ek vir ""'r.rh""t"'lh"" bad. Vir Gerdientje kosmaak en 

leer eel. Gerdientie skoene vasmaak en help tandeborsel en, en. Oor en oor en oor, 

twintig jaar " Sy kyk na ~'Skok jou?" 

skud haar kop, maar weet dat sy tog is . 

.. ,"''''' .... " lees altyd die artikels oor moeders wat hulle rue hul hemelkinders sou 

wou me - at het hulle 'n gehad. jou nou, Leila, ek sou eerder 'n 

intelligente dogter die lewe """I ....... \(1 het. Getroud gebly het met man wat liefgehad en 

my dae in ~vu, ........ geslyt het." 

"Jy klink bitter." Leila druk haM sigaret dood. 

is rue Echt waar. Net bitter " Loes vir hulle van 

sitroentee in. sy siek word, het ek ae'llIle1I::T' dat die dokters haar met masjiene aan die lewe 

hou. het vir my doel rue. steff, kon mense op die klein dorpie waar ek 

gewoon my rue VPt"OPUilP rue en het gevlug. Hierheen. treur ek oor wie en wat 

oor die wat ek by tye gehaat het. tog so onc:mulg, liefgehad het."" Loes 

drink koppie aandagtig leeg. het nooit "' ..... £1"",..., gehad me?" vra sy met 

stem. 
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wou nooil kinders vaseK('Omle gehad terwyl 

hy nog met was. In sy vToee twintigs. laat 

omkeer, maar \,,·ou my voor die troue gewaarsku, maar 

rue. Ek het gedink dat hy van plan sal verander. Dit het my """'OI"'U toe 

twintigs, /1prhac;: was. Daar was voordurend 'n vnendin of skoonsuster wat erens 

an!~-eln-a.ertlI2 het ek gehoor dat ek endiometriose ek moontlik nog 

kan bring. Op maar dat die kanse skraal is dat ek 'n kind 

vermoed dat ons huwelik dit 

teen aile verwagting 

het ek wu=m<JellLK g:eSVV12 en vir 'n histerektomie j';;l, .... ~~ll. 

Ek sal nooit van my he rue." Leila gee 'n U"~f".I. ...... 

1aaste pakkie en 'n boksie Modurals weg te gooi rue. 

wat 

pistool daardie 

rue, dink 

d om sleutels en lemmegies vir 'Vu ...... ,'" 

moes gesit het waar ek hulle gekry het 

kluis in die inloopkas gehaal het rue. 

haar gedagtes van Loes. 

moeder uitgemaak het. Beter as 

"Die lewe loop 

resultaat ooit " Sy kyk onsiende na 

gisteraand dat twee aborsies gehad het omdat 

maak rue en gehoop dat ek by 

al kan he. En voor 1aas jaar 

Nou is dit amptelik~ 

het nooit sover gekom om 'n 

dit nou dag 'n baie 

te "Sleutels 

sou Charles rue die 

dan sou ek rue bier gewees het 

KelllSes en kan rue die 

van die Sneeuberge. "Ek lees 

kinders is swart, of het 

horings en 2eJ(lOIOI<1te hoewe. .daardie tyd en in gelnec~ns,Kalppe soos hIP,-/1,p moes dit behoorlik 

op 'n het. Iemand het gese dis waarom eerste man van haar "" ___ . __ het." 
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begin koppies sit op die skinkbord. "NIeer ciat hy rondgdoop het 

en 'n verhouding met onder 'n getroude vrou gehad Buitendien die storie van haM 

rue op nie. Sy is so Die tone is later geamputeer. kon 

dan bang ~e"lees. het dat rut nn .... ril.lr is?" 

Leila "Hoe a~ daardie nnr", .. "C! was net buitengewone en 

brawe ding om te doen in die negentien twintigs, dertigs rue, dit moes ook haM ~e,>velte 

het. Sy het immers in die epitoom van Calvinisme grootgeword." Leila kyk op horlosie en 

staan Charles het meer as sy halfuur gehad. 

"!vliskien was sy wys. :Miskien ondankbaM. Ivfiskien het klap van die windmeul 

I weggehad. Maar 'n besondere vrOll, die moes sy gewees " Loes tel skinkbord op. "Is 

JY op 

Leila knik "Dankie vir die tee. Dit was heerlik" 

Hulle stap net huis in toe die foon lui. 

knik na skinkbord hande. "Antwoordjy, asseblief?" 

"De Zeevrouw, hallo?" 

"Leila de Winter, asseblief." Charles se stem kom formee1 oor lyn. 

"Hallo, Charles. Dis 

Stilte oor die wat oor die sien krclnklel het. 

"Charles ?" 

"Wiljy nou regtigjou sigarette bo ons huwelik Sy stem is stram, die woorde 

moeisaam. 

haa! diep asem. so van hom, die vanuit enigste hoek waarvan hy 

• 
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.. As .. vil skci ck rook, Charles, is \vdkom. ..vil skci jy vir 

..,.""VVI in jou mond of tel;!n jou kop 

ruc 'n 

van groot I;!rns. 

'n bakatd as jou \-TOU 

Leila., het jy seer jy my maak? Jy links en om 

Ie enJY van my om net te se goed dis reg so Leila?" 

Charles 

"!vIaar jy dryf my 

van om met daaroor te praat - rue om jouself te 

Jy steek lont aan." 

mOl;!t veranl:\='v'oordelikheid aanvaar vir jou eie """', .. " .... ". Charles. ek 

rue. " 

rue meer 

saam metjou soos dit nou gaan velWag produktief daaromtrent doen. 

Deur of te probeer of om uitmekaar te moet pro beer en 

marupuleer met 'n pistool enlof woedebuie rue. 

weer beheer oor haar stem 

is gatvol 

"WeI, dan moet jy maar Velrat1ltwoolrae~l1Khela aanvaar vtr JOU 

Gatvol!" probeer 

ook, Leila. waarsku 

JOu. Moet genade van my '!P'"UJ~IO 

"'''''''' ... 11' .... , en sukket rue, 

krepeer wat ek orruzee. En onthou dis 

rue Maar daaraan moes eerder gedink JY 

kan maar U"""",p,,,,, van heeldag jou gat sit voor computer. Jy sal moet jou 

S008 gewone mense. Welcome to the world, Jou bedjie staan opgemaak. Kyk maar of 

jy daarop geslaap kry. " 

sit die dooie gehoorstuk baie versigtig neer - bang dat sy sal gee aan woe de, 

frustrasie en die ding teen die muur moer soos eerste ....... '.......,. was. 

dan oorval 'n angs haar. Wat de het sy aangevang? Hoe \Vaar 

sy \verk sy gaan sy al haar goed uit die huis kry? Die kat is eintlik 
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Charks laat rue kat agter van haar verstand 

net ophou rook het. Nie weer begin het Charles veJ'Stgttg<:r hanteer het soos 

nou .:11 sov..:d jare 

toe 'n skelm sigaret. 

kon nou nog op balkon van haar studeerkamer het met af en 

kon nog vir so aangegaan het het immers a1 vir jare so 

\ville van 

Van die comfort zone . 

'\iTede. wille van status quo. Ter wille van haar 

Skielik .lUes wat !!. ...... ' ... UJ het, war daar tussen haar en VPI-I{p,f>rn geloop 

So as hy die pistool teen kop druk. weet nou dat hy die sneller trek 

Sy weet nou dat dit net maar een van maniere was waarop hy haar gemanupileer 

En rue eel'S haar werklik nuus 

Fok. Fok. 

En 

vir huUe 

oe'.vet~s. het? 

vantevore was. 

as 

dit tussen Watvan haar o na hulle wat 

het sy is rue die en11m.llte wat gaan """" ... 1< .... , en sukkel rue. gaan 

haar met n.iks rue? 

sit haar arm om Leila se skouers. 

en veel Ekhet opgefok. 

kon sy so irnpulsief, so onnadenkend 

kom. So erg kan dit rue wees 

meer opgefok as wat 

my ma-hulle se lewe ook." Sy laat sak haar kop teen se skouer. 

"Ek weer rue wat ek /0<. ... "'''''-''' het rue. Wat het gedink ek bereik?" 

"Kom 

lSJOU 

steek dit aan. trek 

haarna stoep, trek stoe] cit en skuif die voor haar in. 

Leila vat-vat na handsak. Loes haal die pakkie uit, skud een los en 

en behaaglik aan rook voordat dit 
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Lda k.Y'k haar aan. 

jy glo. altyd. Na amper Rook nou ek bring "if ons 

(":c, JJsrnvn. Dit " 

Leila hoor haar trek net rue rook in haar seer longe in. moet huis toe 

Hierdie ding uitsorteer. 'n Prokureur gaan sien. Haar rna-hulle Charles smeek 

om terug te vat. 

Leila hoor die gil in haar opgaan sonder dat weet waar rut Nee, wat? 

,Vee, jy smeek hom nie om jou terug Ie vat nie. Nee. jy wil nie vir res van jou lewe in 'n 

sit nie. 

N a een-en-mintig in 'n hok is my oOlrlevVUlJgsnloclnuLKneoe sy in stilte 

Buitendien dis 'n mooi hok. 

L?laard. Huigelaar. 

ek is net reallstles, dink Leila toe met die skinkbord aankom. 

Maar teen die nelmrrl~ in besefLeila 

wees nie. Net so om terug te gaan hok toe as om om fmaal 

sal regkom, pro beer sy die paniek nnF''' .. r ..... Op een of 

dat rut nie so maklik 

te probeer onlLSnap. 

manier sal ek regKol1n. 

dit jasmyntee is se ondeI"Ste:uo.enlrle, maar eerlike houding, weet sy nie, maar toe 

terugstap na ftV".u ...... voel sy eru,gsulS ft .............. Sy was """'nnCT met rue man getJroua. 

haar nie met niks laat uitstap nie. min dalk as sy nie ~,v .. ~u"'. nie, maar met 

sien sy kans om te baklei? 'n Prokureur te gaan sien en te vir haar 
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IJJst~ 

ander 

sleg, maar sy ken 

we~s. Daarvoor is 

ten minste goed genoeg om te weet dat dit haar 

te sterk. 

omda! jy jouself en jou eie vermoens nie en veral nie vertroll nie 

van enige vorm van konfrontasie, Kog~el die innerlike stem weer. 

ook at, ek sal my beroep op Charles se meaealoe. Hy is nou kwaad, maar hy een of 

dat hy my me net so kan los sonder inkomste me. 

Charles? Tenvyl jy van hom Wat laatjou dink datjy van hom 

eers toe sy die deur van die k:otnulSI I'\,n.nrll ... dat dit by haar 

kyk op in die winterbloute van 

Want ek het rue eers mededoe met ,,.,"",,"'u ... rue? 

Rukwind pluk die verlepte blare van 'n rankroos af en strooi dit soos Lr ........ f" ... lrh op die 

aan die veters van gly af en bly dan sill Vaalpienk 

teen sement. 

Leila rus vir haar siel me. Sy haar Uilhuisboeke. ritsel die 

blaaie. Sy maak tee. Sellliefde, die water oor Sy laat die tee en die 

koud word. Ongedrink. 

het ek mededoemet Ek kry myself dan so vrek by tye. 

sigaret aan en kyk dit tot as vergaan sonder dat eintlik rook. Sy gaan sit 
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voor die kaggel met koue as-oorbl)fsels en nog 'n sigaret a.m. 

Die kerkklok verlate in die koue toe dit die uur begin Sy begin erens gedurende 

repertoire dil;: maar toe net na die of twaa.lfde 

eerder op haar polshoriosie. Dis elf minute voor een. 

Ironies dink 

plek is WaM 

dat hierdie dorpie waar 'n kerkklok elke uur lui om te se hoe 

mense van tyd "t"':lU..,'" het. 

k;yk 

dit dalk is, 

Kompasberg is van die son se laaste berooftoe kothuis Leila uiteindelik __ ';j, __ ,::'-

bedwelm. 

optrek. 

die wat die denim sny, va.n haar 

Sy stap verby helderblou huis met 'n puntenerige wit geweltjie. Machiel s'n, sy. Sy 

staan en rookspiraal wat skoorsteen met haar oe. vocr 

haar weg telWY1 haar kop vaagweg besig bly met Machiel. Sy hande. Sy die 

bril. En die \vitgestrykte denimgulp. 

Haar bene dra 

voel vir haar 

en haar kop tot voor Helen se so os sy geweet het hulle sou, maar 

het. Waar weet me. 

Sy gaan op groot klip peperboom voor Uilhuis en ,rrn ...... sigarette 

uit haar baadjie se binnesak. Sy trek die rook diep in haar en blaas dit Dis nognie 

.... v ............ nie, maar 

Sy staar na 

son is bloot 

lJ""~)"''''';L'''' huis onbeskeie !W]rungml-v,m-cue-mtg-lw:tw>se. Na die 
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O(;~;Kele voordeur met onbeskeie roil. 

verbeel Helen aan die skarrel is voordeur. Sy sou rue in die voorste 

die eetkamer die honeymoon kamer die portaal Sy sou 

Leila mer sien sit rue. 

Sysou gewees in die kombuis of die sitkamer. om of 

lampe aan te steek. skittering van die glasbekorsde mure te bewonder. miskien sou 

besig wees om brief te skryf. Aan haar suster Alida dalk,. aan een van twee jong 

vriendinne, Jill Wenman en Lund. 

Of sou sy sit en lees het? William Blake dalle Leila sien haar aan die kombuistafel sit, hoe 

haar die woorde voig wat 

To open the Eternal Worlds, to open the immortal 

Oflvfan '""H.ULI.' into the World of Thought into Eternity 

expanding in the Bosom the Human Imagination 

Het God die gedra van mans in haar Van haar vark van 'n 

Haar ietwat mindere vark van 'n eggenoot? van Blake of Khayyam. Of miskien 

nlli>fi.I.",U sit glad en lees rue. .Miskien is Johannes Hattingh op besoek by haar. 

Hoe jy dit ervaar, - hierdie sielehuwelik met 'n man wat me eie is me? 

jy, Johannes Hattingh, lang, stil man wat twee keer 

Helen bed in haar Powder Room gemaak het. Wie was 

En wanneer? 

Het sy op dag vir jou laat weet sy soek iemand om te help met 

van en toe julle van aangesig tot aangesig korn, het julle m~kaar 

weerlig M.'W~'1a4:U Vir 

Hoe het julle ontmoet? 

bouwerk, die inbring 

Of het jou lank 
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It::rug g~k~n ~n by h~muwing h~rken toe ouer ~n 

in jou kop kom Ie hel'? 

Dil;! kkin \Toutjie \val be\,,.eeg soos 'n mossie en dink soos 

dubbde hdder straal vasgevang in sy kop. 

sou dit kon klink Helen Hattingh. so soos 

uil 

steek nog 'n sigaret aan en toe sy opkyk van die vlam, sien sy hoe 

en silwerbleek aan die uil op die nok van die dak vashaak. 

in haar en om haar sto1. Die peperboom bo haar, die rook wat uit 

koue om haar, die denkbeeldige bewegings in die hum, en momenteel alle ge_la1lljes 

En dan weet Leila meteens. Omar Khayyarn. Dis wat Helen en by 

The moving/inger writes and having writ 

moves not on all thy piety nor wit 

shall lure it back to cancel half a line 

nor all thy tears wash out a word of it 

Ek skei, dink sy. 

fluister sy vir die nil met die maan tussen 

se sy harder vir die maan wat tussen die vlerke "" ..... "' ...... 

eb en die vloei van see en VTouebloed, jy jou 

man met 'n 

van 

en 

wat 

namy en 

volmaan kyk goedig na haar. Die rook in Leila se longe word 

deur haar hele liggaam sprei. The unbearable lightness ofbeing; dink sy 

the unbearable being of lightness. 

wolk van wat 

dan, 
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so. I think the 

beyond words. 
A Way to be Free- Okri 

Neither neither 
Li .... ,""","' ... be free ~""I",("\r(1llnO 

builder. To 
delperldl!l~ on thy own free will. 

In The Fear of freedom - Erich Fromm 

did they speak 
nothing, but they were 

were understood 
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pendule van haar emosies nuwe kapasiteite haar uit, kom in die 

Een kant toe ontwikkel sy meer iets so os 'n groeiende gevoel van 

selfs versigtige opwinding. Anderkant toe vergroot haar vermoe tot diepe depressie en 

\vanhoop. 

pendule het rue vasgestelde ...... II ....... ,. besef toe Loes kom se dat Charles 

gebel om te vra wat Leila se adresbesonderhede 

"Om dagvaarding te laat beteken?" vra Leila toe weer haar asem terugkry nadat haar 

hart'n slae oor geslaan het. 

Loes knik. is jammer." 

Leila trek haar op. 

hom as rue wi1 skei rue." 

Leila skud haar kop. / 

haar arm 'n i1nlicic.p' "Maak net dO(ldse~Ker dis wat jy regtig wi1 doen, Leila." 

begin ritme van die dorp ken en waarvolgens kerkklok tyd verloor en 

wen. 

skommel iemand ure bVlmeJKaBlf, maak Erens is 'n UUlrgl,1S waann 

korrel deur die nou nellie van tyd sypel. Maar het opgehou om name aan 

daete 

Loes en toe in. Soms om die koffie en tee in die l<othuis-aan te wI of muffins te 
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Soms met 'n bord wat dan die mu;.rO~(OlI en tot het 

voordat en die spanjoel weer koers kry. 

Leila stap dorp plat. 

vermy die Uilhuis sonder 

die en blafPatroon van die honde in elke straat ken, maar 

sy so beslmt het of dit kan verklaar. 

die maan saans lrwyn en totdat daar 

toe sy na SK€:)m(~r gaan stap 

behalwe 'n vermoede van 'n skadu 

oor is rue. een dat 

het. 

staan in die en opkyk toe sy 'n deur hoor VV,J5"""U' 

"Leila! Wat maak jy buite? 

Leila draai na die stem. 

deur staan en truimoue 

Ek soek jou al van 

sal verkluim." 

veITas die blou huis met die wit 

Macbiel." 

maar kry jou nooit by die 

maan weer begin 

en die man wat in 

staan terug 

dat kan verbystap en wit aksente hulle toe. 

hiervoor kaggel. virjou'n wynia 

knik en kyk om haar rondo "Dis mooi. plekkie is lntere:ss,mt." Sy 

beduie na die saliegroen mure met boerekitschprente daarteen en gaan dan in 'n ''''''I'''I:U(>(>rn 

stoel met 'n bont lap daaroor gedrapeer. 

"An acquired taste meeste mense, maar ek is bly jy hou daatVan." 

is 'n sonder 'n mo'eat~r verbleikte oUllrst,eKe en 'n raam, haar 

u" ....... , .. van Bloedrivier 'n morbiede SW?lrt omlysting. Op die eerste op. Dan 

skoorsteemnantel staan bruinbedrukte 1938-porseleinbakkies wat Groot Trek hPf"rlp11.1r 

snuiter en tonteldoos. 'n Kruithoring bang "' ... .,"""", .. van die """i"'ib ..... en 'n jukskei anderkant. 
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Machiel sit die die ossewawieltafel met sy ronde glasblad. 

nus eende?" 

"0 " Hy beduie na muur agter "En van Sma! 

en die Bree Ism " 

gIimlag. "Ek wou net se, daarsonder is 'n H(],ef(~laltscJtl-l1tuis nie 'n nie." 

IVlaCIuel gaan nog 'n gedrapeerde enlig voosgetrapte mat met sy dowwe 

blommotief \..FU ....... A die peJrskeplltte vioer. UU ...... Hl nie 'n mJ:sV/lrler nie. " hydie 

mat laat val, stull daar kolommetjie stofdeeltjies op. het al hy beduie om hom 

"in een van die buitekamers 

proe aan die wyn. "Hoekom het jy my 9;eSOel<\:T 

Machiel rek en 'n koevert langs sy op. het die foto's van Graham aftenllgg;eklv 

isjou 

"Dankie. hy iets doen?" 

maar self" haal bril af en met onderkant van sy rerr(~Kte tnti op. 

Leila haa! foto's belangeloos nit. "Ek weet of ek meer die het..." Sy knip haar 

sm toe na boonste kyk. Die wieldopheupe en gekartelde hare van Lilith met 

alikreukelnaelljie en np.,rn"."t". draad en metaalpenne vir 'n pubis, steel haar protes. foto is 

so helder as wat dit kon <,<P,uP,'", het nie, maar dis ....... 1.0"' ... 11..,"" <lUlClellKel as eerste Dis 

egter verbetering in die kwaliteit van die foto's wat sigarette gryp nie. 

Sy VU'dlV .... weer koel oggendlug, die van 'die VF'J';VH"""''-..... op beelde - die reuk 

van stof weer haar neus op. Haar hande bewe toe die sigaret opsteek. 

Lilith was die eerste beeld wat raakgesien het. onthou duidelik hoe sy die flentertjies 
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spiceis van Lilith se opgek)'k en hoe <lit 'n n ....... nL,.., van eie in die honderde 

splinters het. 

mer die foto het dit weer 

kamera verskuil 

behalwe dat haar die keer "''''''''''''''''''LLfi agter 

Leila onthou hoe die beelde het toe sy alleen tussen hulle "n1'," .. n,,,hh en die foto's 

geneem het. hulle om haar gedans Haar gekoggel en getart het. 

Sy diep aan haar sigaret en kyk weer hoe eie beeld vemTonge Lilith se gesig 

terugkyk. T erwylsy foto van Lilith gene em het, het haar foto 0"'".",,,,,,,,, 

"Ek is besig met die kunstenaarsvoorstelling. Ek sal bly wees as jy my kan help 

Qa<;umlee." 

k)'k verras op na Machiel wat 'n blaker "'£1" • ...,,. ...... "',. om as asbak te dien. het 

vergeet van hom. knik. Jig haar sigaret. "Jammer, ek rue eers gevra om?" 

Machiel skud sy kop. Hy strek en trek 'n laaitjie oop cit die kas agter hom, vroetel op die 

rond en haal verkreukelde pakkie Camel cit. rook af en toe 

eneyie al het ek jare terug opgehou." 

citwoeL "Jerome 

onthou, ja. " trek rook " ... ",,,,,""111< in en dit die ngtmg van 

swaar balke. houtplafon met 

bokhoring genlonteeI 

krul en draai teen die 

"My studio is hier Jy 

gewoonlik so tienuur se kant te werk. Tot so vieruur. 

" 

van kaal gloeilamp wat op 'n 

maar eruge tyd daar inval. 

nou die winter. Ter van die 
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knik. foto ' s terug in "Ek sal deur die om my 

te verfris. Lyk hulle het aansienlik Ull~~eKom as die eerste 

"Lilith." Hy k"yk skuinskop aan. in sy wat en kruUeno om sv :::> • 

hang en flits in brilg1ase. "A.s jy reg is en beelde vernys na Spl~SU]e.,e vToue in 

se Iewe, sou ek dat Lilith op jou .... 1'","'" ........ was." 

raer haar ,,"v' ....... en neem 'n groot skielik. haastig om by kothuis te kom. 

dink eerder onderdanige Eva. Jerome het !!elNel;:[ vas die my 

" Nog 'n sluk klaar met die wyn. vir die foto's." haar sigaret 

13l!:Q:er.oOI< dood. wyn." Sy staan op . sien ek jou more." 

• " ... ","' .... ,..,. knik. en staan op. 

kyk op na hom toe hy die deur vir "Diemaanis weer aan die 

" 

Macruel grinnik. "Die drie dae van die maan se maandelikse dood is en daarmec saam 

Die monsters wat maan telkcns ''''·IrA .. ,",,,, .. het haar weer oe··re.mu·mt:ite . Noukan 

ons weer asemhaal tot VOJI!!ell0e 

wonder of sy haar , ... ,,'uU'·" verloor op wouens wat histcrektomie het?" 

Die sigaretstompie met 'n vonkboog van en goud deur "-::: .. -e toe Machiel dit 

skiet. Leila gang van die komeet in die kleine tot waar dit in die gruis van 

key. 

"Miskien sien dit as teen haar. weet." Sy glimlag mooi mond skeef. 

'n sekeImaan wat water uitgoo~ dink toe en haar baadjie 

se sakke druk. 
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ure het weer meer defmisie, Leila die volgende 

op die kombuistafel uit en sorteer hulle beeld vir Lilith. Die 

\TOU op gn()snese duiwel. Die Shekinah. Die Ondersteboman. Die BeuL 

al die foto' s het baat gevind by die hel~ontvvikl«~lin sien sy, maar sy is staat 

om 'n te vorm van wat sy gesien 

Sy is besig om na die van die Lilith-foto's te staar, die een waarin afgeneem 

toe claar harde klop aan die deur 

"Binne." Sy hoop het weer mllltlil18 gebak. Vir die eerste keer in is sy hongerig. 

"1Vlevrou Winter?" hoor dan mansstem die hout. 

Leila haal haar afen met 'n deur toe. 

"More?" 

"Mevrou Winter?" herhaal. hy. Die swaar stem by die ur .. " .. > .. van 

Leila 

"Ek is die balju." Die man hou knypbord na haar toe uit. 'n Pen sped pendule aan 'n 

wil wat aan bord V~C::'OP'T'I~~11l is. opdrag om hierdie op u te 

beteken." 

Leila trek asem m. hande bewe onbedaarlik toe sy haar naam teken. 

mevrou." 

Was 'n greintjie mededoe die man se oe? wonder toe koevert in 

hand staan en kyk hoe die man wegtrek en kolom stof hom aansleep. Nee, dink sy, 

hoeveel mededoe bly in jou oor as soortjob doen? "n Job waarinjy mense .......... '5'-"''''' verpes 
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met t:lke vonn van '"'"'", ..... '''"'. 

sit weer by kombuistafel en steek 'n "lUlU-PC op voordat die dokumente uit 

koevt:rt trek. 'n Gekombineerde 

sewende item die kontralc item wat 

en afskrif van hulle hmvelikskontrak Sy blaai na 

by die standaard kontrak laat voeg het 

Hoe vertrouend was rue op drie-en-mintig rue. onnosel. En optimisties. 

Sy weer daardeur. 

In the event of a nn"f'I""b between the parties, irrespective as to the cause for such 

all and gifts and donations which the said Leila Sonnekus may have '''''',.E<lI,'""" the 

Charles Laurence De Winter as at the date of the said divorce shall revert to and become 

the sole and absolute property of the said Charles ,/1,",',,-"'(.>< De Winter and the said 

Sonnekus shall have no further claims .. ",.~.,.". the said Charles Winter. 

Leila smyt die kontrak neer. Sy onthou hoe geskok was oor die r""", ""'u .... tot die kontrak 

toe sy dit vir eerste keer in prokureurskantoor het die dag voor die troue. En 

onthou sy met ge(J.aglte: ek hulle verdomp wys. huwelik ek 

maak: werk - buig of bars. 

Sy tel die dokument op wat die voltrekking is van die profesie wat in daardie 

item op haar huwelikskontrak verskuil was. 

Verweerderes in hierdie aangeleentheid ... ja, ja, 

blaai om. Binne lien twintig dae ... Sy blaai 'n blad om. 

een. dan staan dit daar. 

sewende 

hmveliksverhouding tussen die partye het onherstelbaar verbrokkel en is 

vooruitsigte vir herstel van 'n normale huweliksverhouding en om die "".'17,0,,,,/1,0 
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6.1 het gedrxlen 

tllssen nie. 

That's no dink sy t:n dan is """,' .... "."'UL.n. nag e\v..;: 

6.:: he! uiteenlopende 

belange nie. 

Het hull..;: ooit? 

is nie lunger sil1volle 

vl;!rk..;:erd 

en deel nie langeI' 

oak. 

6.3 Die he! rook. weier om op Ie hoo rook en 

tolaal onaanvaarbaar om mel iemand Ie wees wat rook. 

vind 

Jissis. trek die rook in haar m. vir meer as sestien fokken 

Of was dit agtien? dan rue? 

6.4 partye hul respek, agting en liefde vir mekaar verloor. 

ons rpcrt • .,,·, haar plexus wat skielik pynlik krink. 

6.5 rand vir werksdoeleindes en is vir periodes van huis 

dit het nooit gepla vee oor oe. Nie rue. Ek 

Natuurlik nie hy~gat kon jy na hartelus 

hoor sy dan weer moedswillige stem in haar. 

Dit was net die l:'."""JU"" jaar of wat. rue hoekom wil skei 

6.6 die Eiser die IJUis is die partye voortdurend argumente aangesien 

hulle uiteenlopende belangstellings sowel as lewensverwagttnge het. 

\Vel, een van ons het darem 'n lewensverwagting Die een net 'n 
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6.7 sedert .J Julie nie. 

4 Julie. Was dit toe sy claar kyk vir die eerste In weet hoe 

lank op haar Rolex st: datumvenstertjie. Haar rue fokus rue. maar dis 'n enkel syfer, sien sy. 

is dit al Augustus. loeicom klink dit so bekend? 4 Julie. 

Natuurlik, onthou sy Fourth of July. nac:pelrlaenCe Day. 

Die was vir tlP: r'nal maar 

nie. 

Leila druk die sigaret 0".,0'1".,1,11< dood. Natuurlik was 

"""' ..... IA gehou as wat Charles vir berading kans 

was. staan op en skink vir haar 

Derhalwe smeek die as volg: 

is geen in die hUl~·e'ik 

'n verbetering, maar dit het net 

volle besoeke waarvan net een 

voordat dolrurneJlt weer opteL 

Smeek? Leila lag hardop. Charles het in sy lewe nooit gesmeek rue! 

7.1 'n Egskeidingsbevel 

Dat die v..,r,,,,,v,,, skikkingsooreenkoms gemaak word van 

Verdere enlof alternatiewe regshulp; en 

Koste van die ORtl1y/O indien verdedig 

die dokument neer. jou, "-" .. , ..... , ... ". dinkjy om te 

weer dink. te moer sewende item van 

huwelikskontrak. Ek slap met niks wt na meer as twintig jaar rue. 

gaan staan by die venster. Daar is niks meer van 

straat steun 'n windpomp. 

rankrose oor rue. '-"'-" .. n ...... die 
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Citeindelik c4"aai sy en skraap genoeg moed b}mekaar om die skikkingsvoorstel te 

Leila stoet deur 'n horde nill1en1l1arlS voordat by Onderhoud vir Vern'eerderes. 

Sy dit 'n paar keer en sit terug. hand 'n Sy 

grawe nuwe .... <U\..a\.l'" wt sellofaan af. 

Sykan van 

drasak en wikkel 

meubels kry. 'n rehabiliterende onderhoud 'n jaar en aan 

die einde van daardie jaar 'n bedrag wat eers 'n ordentlike meenthuis koop 

haar behou. nerens iets van haar ma-hulle rue. 

darem rue heehemal rue. veronderstel om dankbaar te wees? 

Sy sluk die glas wyn in !Wee slukke As sy vir Charles erugsins die mintig 

jaar ken is dit waarskynlik absolute minimum waarmee prokureur vir hom het 

sal kan wegkom. 

IS nou Sy darem mas kan opkom vir jaar of wat, maar 

geval. Twintig jaar en hy hied ... wat ... soos persent van sy bates vir haar 

aan? 

hom. Sy kyk na glas haar hand. Oorweeg dit vir 'n oomblik om dit teen muur 

dan moet in elk self opruim. Sy staan op en hou dit die 

kraantjie van die boks totdat byna oorloop. 

jaar en wat het om 

daarvoor te wys? Twintig jaar waarin sy gedlink het sy haar bes ~",,'.J,V\,ll het en nou moet sy uitvind 

drink meniskus af en sit dan weer by die tafel. 

dat dit vir die een persoon wat sy probeer gelukkig hou het, net mooi beteken rue. 

'n pyn gryp haar vas, haar asem kom so onverwags dat 'n 

oornblik lank dink 'n hartaanval maar toe huil met hikke en stote deur begin 
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ruk, oorsprong in haar liggaam het voel maar net so. 

"As il.Iohammcd nie na berg ... Leila?" 

Leila lig haar kop van haar arms en Ioer deur slierte hare na I~JI"'·n ... ' 

met 'n rol papier onder arm geknyp. Agter hom flits die , ..... ' .............. "'5"'5 

Hy staan in die deur 

op die ~indpomp 

se een lem. Hoe lank 

met 'n snesie wat 

Toe 

Leila 

en huil? Sy draai haar 

se mou opdiep . 

.. ."n,n ....... haar gaan sit. 

."L ...... U' .... en 

hand. "Machiet ek het nie nou die 

haar neus 

"ir enigiets 

rue. Skink vir jouself wyn in vir jou 'n sigaret offokkof. Maak net soosjy wit." 

Sy hoor hoe hy opstaan. 

voetstappe na buite te hoor. Sy 

vol glas oor na haar kant toe en 

toe sy die wyn in 'n glas hoor sjor """''',(1"" as om sy 

en opsteek. Hy maak 

"Ek kan me onthou wanneer 

" Haar longe brand toe sy 

"Wiljy daaroor praat?" 

haar vingers na hom toe hy weer kom sit. 

glas voordat hy twee 

en hou een na haar toe 

.. u",,'n, .. menthol kak gerook het 

rook intrek. Dis 'n tekker seer. 

" 

stoot 'n 

trek. 

Sy skud haar kop. "Ek is vir egskeiding Sela. " 

Hy kyk lank na haar. "En gaan soos gehoorsame Eva weer die poorte van die 

paradys aandurf? Vra om weer toegelaat te 

branders baljaar?" Hy lig 'n wenkbrou. "Of 

"\Vat het jy daar?" ignoreer sy die en 

sy soos Lilith in die KOlO1S<::e se 

da1k Ingrid lOnker speel?" 

na rol wat hy bo-op die dagvaarding 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

221 

die sigaret in 

skctse \'-an die v'"''''', .... '''.'' 

van sy mond mis en rot die papier oop. 

hy verby die en een van haar 

aan. staan op, sit die fig aan voordat hy weer gaan sit 

asbak op een punt van die A2-grootte neer en stryk dit plat met haar 

hand. 

" Lill th, " sy die beeld onmiddellik. Sy bekyk die aandagtig. "Dis naby, maar rue 

heeltemal 

die foto tussen 

Die borste was van DlO~eru;kaI met bo,ttelneJ(ke 

ander hoek van hopies wat op 

bottelnekke en daardie die ploegskare." 

Pvfacruel 'n potlood uit sy hempsak en teken met "~E>~E,-

skets. "So 

"Sien, ruerdie lyne, is die 

bo-oor sy aanvanldike 

Leila knik. ·· .... '~T"' .. ja, maar bier u.'" 

dan weer. 

aandagtig terwyl verduidelik, skets 

luister verder en 

Dis pikdonker buite teen die tyd dat rvtichael die skets weer saam met die ander oprol en 

opstaan. "Kom." 

Leila kyk na 

Macruel 

ander sketse kyk 

met kop in die algemene ... l'rt'n .... van sy huis. 

ek vir ODS 'n pasta li:Ulrnl~l(li slaan." 

Sy begin haar skud. 

oor die van baadjie. "Wil 

saam. Jy kan na die 

van die honger sit en Ivlachiel woel 

die ", ..... t ..... ",lI' key of voor 'n kaggel van ete bedien word met 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

geselskap op die koop 

\\IiI net he ek moel jou help met 

h)!atuurlik. ek uit die deal baadjie. Jy 

is van koue." 

met haar bene onder haar ingetrek 

'n foto en in die ander hand. lV!aar 

een van groot stoele - 'n skets in 

meer vir Machlel as vir 

een hand en 

foto. 

hou van 

""0;",«,"" aan 

mufom 

ekonomiese manier 

kry en toe hy 

klanke van die eerste 

waaruit die snit kom te 

Sy hou hom dop 

se karousel druk. van 

luidsprekers kom, maar haar kop 

identifiseer. 

vuur 

te 

Haar voig hom toe hy kombuis toe stap, pasta in die pot kookwater l.aat en dan 

hlerdie kant toe en daardie kant toe du met 'n spaan die spagllettistokkies 

kalm wat parmesaan rasper, "n~!!> .... !~ ... wat vars basilie, ple:te1'1S1el1e en 

salieblare onder spoel en dan op Hy van 

mes ........ "'A"'''' KI14lfiiel en kap n .. '., .... <lIJ .. met palm daarteen om die velleyies te 

breek. skoon en sny hulle dan met groot Met 'n knak van die 

pols draai hy die liter otyfolie oop en skink daarvan in 'n outydse porseleinbakkie met 

vaalpienk blommetjies, smur gekerfde knoffel en kruie met die Hll;;Sll;;ltU agtema. 

Hy knip ontbytspek met 'n kombuissker in repies, vroetel die met geduld uitrnekaar 

en braai dit in die 

Hy roer die 

wat mnLSse:n warmgeword 

omslgtlg met pastahark voordat hy om bottel wyn van die 
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kombuiskas af te Jig, die stof af blaas en begin oopmaak. Hy draai die gas onder die spek af, roer 

dit \ .... eer en skink die w)in in twee ornate groen glase met goue gebosseleerde patroontjies daarop. 

'Dankj.,;." s~ Leila toe hy die g1as op die tafeltjie tangs haar stod staan maak en oorkant haar 

gaan sit. 

Hy het mooi hande, sien sy toe hy sy elrnboe op sy kniee laat rus, sy vingers om die g1as 

gevou. Skraal vingers. Netjiese kneukels. Wit halfmaantjies op die skoon naels. 

"Hoekom wiljou man skei?" 

Leila siLdie skets en die foto op die "ioer tangs haar neer. "Omdat ek rook. Omdat ek rue 

onderdanig en gehoorsaam is volgens sy standaarde rue." 

"En jy?" 

"Omdat hy, elke keer as hy rue sy sin kry rue, elke keer as dinge rue verloop soos dit hom pas 

rue, 'n verdomde pistool teen sy kop druk." Die glas ruik baie effentjies na metaal toe sy dit na 

haar lippe bring. Eintlik het sy al klaar te veel gedrink. Alles om haar voel al reeds onwerklik. Die 

feit dat sy hier op Nieu-Bethesda sit. In die huis van 'n man wat sy skaars ken. 'n Man wat self 

bydra tot die gevoel van onwerklikheid. 'n Man wat kosmaak asofhy 'n sjamanistiese ritueel 

uitvoer. 'n Man wat die Breede Weg en die Smalle Weg in sy slaapkamer trotseer. 'n Man wat 

"ir haar so mooi is dat sy nou nog rue te stip na hom kan kyk rue. 

"Hy kan rue baie van homself hou rue. " 

Leila kyk verras na hom. Dan begin sy haar kop stadig he en en weer skud. "Nee, ek dink 

rue hy hou baie van homself rue." 

"Enjy? Houjy van hom?" 

Leila staar in die wyn af. "Daar is een deel van hom waarvan ek baie hou. Hy is baie 
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vryge\vig, baie ruimhartig op vele vlakke - \vanneer dit hom pas. En lank terug het ons baie fun 

saam gehad. Dinge gedoen. Getoer. Naweke weggegaan. Motorfiets gery. Na 'n aand uit het 

ons pJrtykeer in die middel van 'n straat stilgehou, die musiek opgedraai en gedans. Ons kon oor 

dinge lag wat ander rue eintlik begryp het rue." Sy sug effens. "Aan die begin was ons baie fyn op 

mekaar ingestel. Hy sou oor 'n ding begin praat waaraan ek pas gesit en dink het en anders om." 

Leila se blik gly verby die glas na die dowwe blompatroon op die mat. "In die begin het hy my 

nog begeerlik gevind al het hy nooit 'n wafferse libido gehad rue. En hy was 'n uitstekende lover 

wanneer hy daama gevoel het. Wat al minder en minder geword het." 

"Is jy nog lief vir hom?" 

Leila stut haar voorkop teen haar hand. "Vir daardie deel van hom, die Charles wat ek weet 

hy kan wees, sal ek seker altyd lief wees. Maar die ander Charles ... " Sy skud haar kop. "Nee, vir 

daardie Charles kan ek rue lief wees rue al het ek nog mededoe met hom. En hy het oorgeneem. 

Stadig maar seker, totdat die ou Charles heeltemal verswelg is." 

"Toe ek Charles ontrnoet het, het hy altyd gese daar is by geboorte aan elkeen van ons een 

ticket to ride gegee. Soos by 'n pretpark WaM jy 'n kaartjie kry en jy kan op erugiets gaan ry, maar 

net vir daardie een dag. Hy het altyd gese, die dag wanneer hy sy ticket to ride moet teruggee, 

moet daar rue 'n enkele stukkie papier oor wees wat dalk nog geknip kon word rue." Sy bly sill. 

"Oit klink vir my na 'n goeie filosofie." 

"Ek het dit nou die dag aan hom genoem. Vir hom gevra waar staan sy ticket to ride." Sy 

vee oor haar oe. "En hy het eers rue geweet waarvan ek praat rue. Eers toe ek hom herinner het 

Jan die hele storie, het hy onthou. En toe't hy net sy skouers opgetrek en gese: 'Ek het al daarvan 

vergeet, weet jy.' So half \vistfuL half sad, maar aanvaardend. Asof dit so hoort." 
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\Iachiel staan op toe die oorkook. draai die af, 

'n wt en laat krul dit in mond. terwyl hy kou. "Darem dente." 

T ct:n die dat hulle en Machiel nog bottel VVyTI omu!e'm het, a] 

'n dosyTI in alle ODlreg:theld die kos was en sewe gegaap. Puccini het 

Stef en later vir moeite om oe oop te hou en haar 

strompel dom die woorde aan wat OJ ................. en kort-kort vergeet. 

dink ek is dronk," se sy toe opstaan om toilet toe te en teen die vasloop. 

"Dis oukei. net rue val 

Sy hou aan die wasbak langsaan vas sy sit en dat die koorsige stroom einde k.ry 

en daama om haar boude weer in haar jeans te:lay. Stabiliseer haarself met behulp 

van die wasbak, spoel haar 

vlekkerig en grotesk, 

af en maak die fout om spietH te 

dikgehuil, mond Slrulbb<~m! geplooid. 

Haar gesig is 

hare staan alle 

Fokjou, sy vir haar spieelbeeld en loop mik-mik die ondulerende kosyn tot terug in 

die slt1<:amer 

Machiel opgeruim, sy toe sy die sloel neerplof. Maar hy is dronk, dink 

lVIoet wees. hoekom hy so blWT. willag vir private joke en dan kom sy dat sy in 

van lag, begin het. 

Dis 'n hull. 'n wat met rou, primitiewe klanke en spastiese bewegings haar 

lyf Sy krul haarself 'n bondel die stoe!, van die stoel baarmoeder terwyl sy ruk 

en kreun en yl: isjarnmer. IS Jammer. is jammer." 

Sykom dat IVlachiel op die leuningvan stoelkom toe hy hare 
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b~gin stred en oor en oor ny-purp, ... Huil maar eers lJaar. Sjj ... sjj ..... 

Toe haar sy pjnlike het, vod sy die speeksel in haar mond opbou. Sy k)'k 

OJ) d~ur haar hare. is naar." 

Machiel help badkamer toe en druppel wyn en elke molekule spaghetti 

met ; n hewige gebulk uitgekots het, was hy vir haar 'n water. 

Sy loop willoos saam toe hy ~.I\."'''''''l na 'n kamer lei, help om uit haar jeans 

te kom en dan in die bed soos haar rna die alfabet baasgeraak 

het. 

en sit dit tangs neer. jy weer naar word." Hy sleep 'n koos onder die 

Hy streel 'n laaste keer oor 

hom toe. 

dan die deur halfpad agter 

skemerdonker toe sy wakker word met 'n hoofPyn wat van afwil 

oopbreek. doodstil in die huis, hoor sy verby die pyn. 

'n Gevoel van deja \IIJ oorval haar. Vir wat kots altyd as by mans 

eintlik wil beindruk? Eers daardie aand saam met Jerome toe sy vir eerste 

... "" ... "nlr het en nou gisteraand weer. 

netvoor 

laat toe dat die herinnering saam met die skuldgevoelens, 

hoe sy aan zol het en toe begin duiselig raak 

it. it," onthou het sy gese en nog gesien hoe Johanna vir 

het sy op die vloer gele. Johanna en Tobie 

Jerome haar help regop sit. In haar neus was die reuk van 

boom 

lag 
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"vat vloer vol gde het, haar het, en nat in haar hare Johanna 

'n waslap aarlgelgee 

h~t haar g~heJp. 

kon dit maar kon rue haar rue. 

Sy was veronderstel om S008 by Johanna oor Ie maar hulle het haar na 

Jerome se kamer ge81eep-dra. en Johanna. Saam het hulle 

Sy kon die drie van hulle in 

'n Fliek sonder einde wat 

" ... ,. .... ,,,"'. hoor praat net voor 

.. '"'v. ........ agter haar ooglede afgespeel stories, 

llU . .,"' ..... >;' ... , verbeeldinge, wonderbaarlikhede, mirakels, profesiee het een 

gedraai. "Sy's 'n stet," 

graf te grawe. 

gekrys en sy groot swart 

die ballerina wat uit haar 

Jerome het 

Sy het rue haar 

afgespeel het, maar 

van 'n en 

gevoel hoe 

lepelle. Haar 

terwyl die aatIDOC:K van 

out and play!" het 'n dogtertjie en in die rondle 

wat verdag baie na haar pa het terwyl hy besig is om 

die mensdoml" het 'n 'n preekstoel 

En 'njong 

box ontsnap het. 

wat en tol soos 

die nimmereindigende wisselling van kamer toe gekom. 

rue, daarvoor was sy te wonder wat voor haar 

hom hoor. Sy het gehoor hoe hy met 'n van klere, die gegirts 

uittrek, sonder dat 

induik.· Die lig 

teen hom ValioUt;:I\.. 

onderbewussyn bly rol. 

het 

onderbreek is. Sy het 

hoe hy by haar kom 

~",.,.v'n toe hy later sag begin snork 

kreun toe haar hoofpyn na 'n hoer rat oOlrsK,aKc:l. loer deur haar Uft,,,,,..,,,,,", na waar 

die koos staan. daar nog erugiets in haar lyf oor wees behalwe verleentheid en 
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kom ':,>It"CICrho orent met o~ deurentyd op die koos. 

en draai weer opwaarts en VIll" ........ ' dan. Sy aan. lay 

hymekaar. 

van die m 

uit en dan 

ore na die 

naarheid sak kolk 

dronkerig en steierend 

van hane en germs 

Die is seker goeie tien ouer as sy. se ouderdom, dink sy toe 

dag, en genadiglik oor hangover, oorkam horn 

"Loes van De 

die huwelikskontrak oor na horn toe. 

kan beding." 

v1ugtig deur die gekramde 

van huwellkskontrak 

"En dit geteken?" Ioer oor 

" sy en stoot die 

u sal moontlik vir my 'n 

van dokumente. 

whaar. 

-l{~::mieH<al1ltO()r gaan 

en die afsk.rifvan 

bedeling in my skeisaak 

toe hy 

was die dag voor die troue. was lief vir Wat moes doen?" 

Hy skud kop en sit sy stoel. hoor graagjou kant van die 

luister aandagtig terwyl sy praat. 

"Het jy eruge hoeveel jou man werd mevrou de Winter?" vra hy nadat die situasie 

;£, ..... ,l'I. .... "" het en hy weer deur dagvaarding 

rue, wi} sy Nie as mens rue, in elk 

Nee, waarrue. Sy met die UU;oU""llU aan 

diamante van net onder Twee peervorrnig en een briljantsrut. 

se oom \vas diamanthandelaar. 

kyk na 

ringvinger. 

drie Kle:me;res 
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Daar staan niks in 
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\vat nooit tot sy reg gekom het rue. 

..,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, oor haar juweliersware rue, besef sy \lit die eerste 

"Yolgens laaste balansstaat wat so maand of t\vee, drie gelede by die bank , ... O,;.>I1U'" 

he~ was hy'n paar miljoen 

"U het seker rue 'n 

"Ek het 

Hy lig sy wenkbroue. 

" 

stool die skikkingsvoorstel oor die ............... ." ...... na 

" Hy strengel sy vingers 

inmekaar, bou kerk met sy duime en UlV·Q;V111!Je'J"'iI dink u om te eis?" 

"Ek weet rue." verslae. Reeds oorwonne. 

toe. 

"Ek dink dit sal veilig wees om te Julie huwelikskontrak maak rut moeilik 

om te veel druk toe te pas vir " 

Leila kyk hom verras aan. '''n Derde?" 

Hy knik en druk die toring van sy vingerkerk teen sy lippe. 

"Maar hoe goed is die kame ... " 

"Ek reken jy sal met ten minste driekwart van ClailfWle derde 

Sy is verlig clat hy met die u wegdoen. "Wat is 

"Jy sal moet baklei daarvoor, Bereid wees om 

nit kan jare duur." 

intussen?" 

te 

reken so." 

wegkom." 

weer en weer en weer. 

skouers op. "Hy het velllUgb.tlge teeno()r maar is duidelik ook rue onder 

kalkm:n uitgebroei rue. Jy gaan sukkel as hy so is as wat jy laat blyk. 

IS ,..por."nf1' ..... daarop." Hy beduie minagtend na hy werklik 'n paar 
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miljocn \Verd is, is daardie aanbod 'n 

pad toe daardie {) .... rJPI'.11 \vas so dat sy net half beVvus \vas van die 

KUIOU12e-o.:11S wat haar kar ewe het geweet dat Nieu-Bethesda soos 

middel van die halssnoer van twee groiflulpaale sit. Een wat rvfiddelburg toe 

en een na Graaff-Reinet. Maar sy het skaars 

nit ry. 

dat dit eerste keer is dat sy die Graaf- . 

sy terugry, neem sy die omgewing be,;vw~telik waar en sien vir die 

terug dee! van eerste raak. Die rou skouspel van die oorblyfsel van wat 

'n 2e'Ne(~S het en lyk soos 'n enonne wat vallei gegroei het, 

verras so sy haar misgis met die steil pas en haarnaaldboogdraai. kar skuif oor die 

spring? 

net te dink wat kon 

Haar hande 

'n haarbreedte van die rand van die "Tn,..."' ..... ' tot stilstand. 

stol en bly vir 'n oomblik roerloos 

laaste afgrond bestonn Jerome? Hoe het jy dit reSZlZekrv om net te 

te trek en die finale onbekende in te stu? As dit vir my so scary is om 

het as die kar rue betyds gestop het rue. 

toe die motor weer aansluit, stadig wegtrek en teen "1"I<,Vp·,..",, 

afry. En tog sou dit da1k verllgtmg ac""ees het, dink sy dan. Om net weg te 

wat sy rue eers 

'n sekonde toe 

Loes loop 

het 

reg,em.oet toe 

"Het jy my OOIJ(1SCn,lppel 

gehad het om te kies in 

oelrOlIOe<llaal kon intrap as sy wou rue. 

Zeevrouw stilhou. 

\iTa sy toe Le~a uitklim en omstap na die .!I.al.lvlJ'<.1A. 
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op die (ys en onthou om Machiel se te gaan optel soos hy 

het toe op pad wt verby hom het Ek moet dit juis vir hom gaan nadat 

help uitiaai het." 

het 

toe al die .., ........... ,'" op die kombuistafel staan, se amper rerloops: "Och ja.. 

datjy teruglui. " 

voel onmiddellik hoe die spanning soos loodklont onder haar gaan sit. "Het hy 

skud kop. dis arungena." 

knik. "Dankie. Ek sal 

dink sy. 

na sewe be~dis 

"Natuurlijk. eel sommer vanavond my. maak rue 

toeris van 'n <lag oud dorp koue." 

goedkoper dan." rue nou 

restaurant oop Hier is 

"Ek het ons in die kombuis E>-~'_A'" se Loes toe sy die deur net voor sewe vir Leila oopmaak. 

drink eers 'n sjerrie voor jy bel" 

Leila staan voor die oop es in die kombuis en steek haar verkluimde hande uit na 

die knetterende vlamme. 

Loes loer die oond en klap dit dan weer met tewede toe. "En het jy en Machiel 

nou al gekom met die sketse?" 

Leila knik en neem slukkie van die sjerrie uit glas wat in haar hand druk. 

Hy is baie goed met wat hy Hy verstaan amper voordat k1aar verduidelik het." 

draai haar sitvlak na \'tiur. hy was so decent oor nou aand. nog ..... ".h""' .. om 
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\Ta., maar hy het net 

nie en dit sal waarskynlik ook rue 

dis rue die eerste keer 

wees met die vriendekring 

die bed 

:lrnltnrll" hy beweeg rue." 

"riendekring, ja. ,. 

'l'lY"'I!~n in 'n slaaibak. 

die sjerrieglas op 

skud die \-vater uit 'n panr siaaiblare en breek 

dit 

een van 

kry." 

knik. "Jy weet waar die 

Winter," anuvoord Charles 

met 

konjakglase wat 

Sy vingers wat dartel oor 

neer en haal diep asem. 

die tweede lui. 

en hom voor 

present gegee het by 

sakrekenaar wat 

al die Mskundige sleutels en wat met baie nulle kan werk. 

"Hallo, Charles." Sy voeI ............. ~.., week van verlange na 

nou maar gaan bel en 

brandewyn en Coke in 

"" ...... v .... '" .... papiere voor hom 

geIW()p het. Die een met 

Wood se ligte daarin bekendheid daarvan. 

tuin, die dam met 

bekendheid van Charles. 

verneem die t1!1l,:n/~I!1l1"jrhno IS beteken." 

" 

wil net een ding duidelik 

,,,,,,,.ro,,,, .. ,,, rue. As jy 'n prokureur 

Leila. Daardie S.KllKKJll1gsvO()rslel staan as 

begin ons op 'n lei. 'n Baie skoon wat jou 

Dis my eerste, maar my allerfinale aanbod. ruim eeo, dink ek." 

,",,,, .. IE,,,,,," die onversetlikheid in stem. 

"\Vat van en 

het gewonder wanneer uiteindelik aan dink." 
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laat 

sug hoorbaar. 

is nie dl:!d van die 

dit binne my vermoe is, 

van kredietkaart. 

;:'U~,;:'lQ.l~ dae." 

233 

hulle het 

kar, hulle onderhoud, die gebruik 

betaal vir hulle om te gaan uiteet op en ander 

Leila voel hoe die verligting onderdrukte 411J;!Pll;< haar binneste ontknoop. 

"Op een voorwaarde." 

Leila hou haar asem op. 

jou voet sit ... jy op manier hoe ook aJ skikking betwis 

verdedig, onttrek ek steun aan Pa-hulle en sK1KK1n!y~nD()Q velVal onmiddellik. En die 

hoor my, Leila, ek 

Altyd maar die control 

kan kragte meet 

hou haar stem so 

szeaoen om die huwelik te 

sent wat ek het, om te sorg dat jy met ..... "" ........ rue." 

wi! sy se, maar weet dat sy rue met meester aggressie op 

as moontlik. twintig jaar lank ailes binne my vermoe 

Charles en jy stuur met agt van ons die 

toekoms in? En dan noem jy dit 'n ruirn aanbod?" 

bates, Leila. wat ek verdien het." 

...... ' ....... ''''. daaraan gehad in al ekhet 

Girl 

wat ek tweede viool moes sped teenoor 

sielkundige, 'illf"ill'tf':trn,n'ilt.f"r en rue? Al die 

pistoolafnemer was rue? Mf':ut"'\,rn jy dan rue dat daar ander soorte valuta is as en sent rue?" 

"Jy het jou keuse i"."'.,,, ........... Nag, Leila." 
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in die kombuisstoel naaste aan 

kry meteens tot haar murg koud. 

\uur neer en laat sak 

wat die prokureur .. val jy nOl'tge:na gaan sien het?" \T3 

van herhaal het. Loes buk en die lasagne uit die oond. 

neus I\1aak haar vir 'n oomblik n"""n,> ... en dan naar. 

vir Charles. Hy sal verde dig, kan dit 

daardie my rna-hulle op straat." 

hy dit werklik aan hulle do en?" 

maak haar oe moeg toe. weet rue, maar ek kan rue die 

hande. Sy 

nadat Leila die kruks 

in Leila se 

neem en gedurende 

Loes. Ek 

kan aan hulle doen rue. IS !'IWI'nPf" vier-en-veertig sonder werksondervinding met 'n 

net \!Tot en verouderde agter my naam. Ek kan erens op my eie 

kom, maar kan hulle rue ook -.r"".,..,n........ rehabiliterende n ..... ., ..... · ... ." wat hy aanbied is in 

skaars genoeg om aan sal moet iets om dit 

aan te vuI as erugsins 'n relatief U""'~),,"Q..L\J'''''' bestaan wit voer. En die Kal~lt2l.aJ.[)earag oor 'n jaar? 

dink jy gaan dit houT' 

skutt 'n bord voor haar in. gaan jy do en?" 

sal moet huis toe 

vO()rlO'DU! te bly of ten minste om 

H .. • .. nl ... gemors gaan uitsorteer. 

mc;uot:1.S en goed te stoor. 

..... u.Ul'\ •• ,,~ wat daar af te handel is wat , ... r,r.rn ... _l:1v van 

"En daarna?" 

vlamme. "Swot." Sy kyk op na 

Plek soek om 

kan ek terugkom hierheen. 

" 

gaan verder swot. " Leila staar lank en diep in 

blokkie tarnatie uit en staar onsiende na die pitte wat teen haar vingers afdruip. 
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sal my den.It: jaar mod oordoen omdat my 

so lank t~rug g~docn 

waarskynlik sal n<;;~m om mccr 

"Wat gaanjy swotT 

uit 

"Sidkunde. Ek gaan k-yk of na >-4r. ........ ,.,.. 

en 

Ie 

M. In die dric, vi~r jaar \vat dit 

kan ek al byna g~kwalifiseer \vees." 

V"'''CH' kan \vord "if 'n 

sidkundige \vord. En dan sal gdd begin maak. 

\vanneer het jy al hierdie besluite geneem?" Loes val weg aan die la:SiiIDII;;. 

"Nou net. Of miskien die toe 

\Vie kan 

haar mond bring. 

van 

die eerste keer op my balkon 'n 

"''"''' .... 40 bepaal?" Die lasagne ruik heerlik toe vurkvol na 

Die tweede vurk is op 

ontstemd na Loes. 

na haar mond toe, toe dit 

vyftig wees voor ek kan begin aI<tlSec~r - as 
,,' 
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groot grasdakhuis haar bestaan so lank het, 

flange van Magaliesberge, maar Iyk onverwelkomend toe sy 

honde woel om l"\aar 

Die huishulp is al 

en maak fyn tjankgeluidjies, maar van 

"Charies?" roep sy, maar daar is antwoord 

knus teen die 

deur oopsluit. 

kat is daar geen spoor 

het 'n sms gestuur om te sy is pad, maar het van hom gehoor me. 

is en bewerig na lang op die 

Leila los die paar bagasiestukke wat sy gesien het om teen die steil trappe uit te dra in 

die ingangsportaal en ligte aan sover gaan op pad na die kombuis. is netjies en 

1'-'11 ...... " skoon. Nie 'n koffiebeker of brandewynglas in die opwasbak 

Sy die aan en neem haM jesebeltassie deur na die hoofslaapkamer. die bly 

sy huiwer. Moet sy in 'n ander gaan slaap? loop die instapkas binne. Haar 

hang nog daar, maar Charles s' n is 

skrik toe die foon lui. 

hallo?" 

"Ek hetjou sms gekry. Ek neem aan het goed gery?" Charles klink moeg. 

"J a. Dis net ver." 

"Ek kom more huis toe. Ek werk op Nelspruit vir Joyce gese om my deurte 

vatna balkon-kamer. sal in geval maar min by die huis wees vir die volgende paar weke 

en weet die spa-bad." 
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aan die knop in haar "Oankie, Charles. 

"OTIs kan besiuit wie vat wat van die meubeis en 

... " Hy sug. kan maar bly so lank praat ons. 

ek is maar min by die huis." 

"Dankie. " stem kraak verdag. 

bedagsaarn van 

Maak maar ~~ .. __ • 

T otelat jy darem 

dan 

het. 

"Dan more. Ek behoort so laatmiddag claar te wees. het my Of()KUlrelU se 

nommer op my leSlsen.aar Jymoet maar so gou sien en dinge finaliseer. 

en so aan. het 'n koevert in die linkerkantste laai gelos. Daar is 'n paar nOll0e:ra 

V ir die VIlis en onwis. En jy kan die kredietkaarte gebruik tot saak voorko~ maar net 

die gewone. weet Joyce sal weer he. Ek het lanklaas voorrade aangekoop. Maar. 

moerue kanse ...... ,.>np' ..... vat Nag, 

Leila is bly hy 

of huil het rue. 

haar rue geleentheid om Ie antwoord me, want weet me of sy sou 

Derleef toe sy se prokureur die VUIIYt:lrlUt: middag te 

met haar hande op skoot gevou en dwing haarse1f om rue te vroetel rue. 

"U het die skikkingsooreenkoms gelees. u bereid om te wanneer u en meneer 

Winter oor die meubeis OQI'ee112eKOln het?" Of()KulretU' is in sy 111"1""0101 en aantreklik op 'n 

ne)j:t-Cl,oor manier. Hy staar wat knip. 

have this sharp, look about you, kom 'n frase uit skielik by haar op. 

druk Julia Roberts se stem op die agtergrond. dink hy ~_ •• _. __ • my stief, meneer 

Witt. weet hoe sy v .... au,;:." ....... uitsien. wat van polisse? van myne? Wie gaan 
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my prcmi.;s bctaal? van , ...... ,"''''''' fomk 

vcrstom haarself met haar """'l'\.UJl'U."~l\". Veral 

"""1'"Ir.o gedink het. oi.:nskynlike v..:rsagling van 

Hy skribbel 'n nota neer en 'j.;ykweer na haar. 

en sulke 

rondgerol en aan Charles se 

[male aanbod. Of u aanvaar 

woorde. Ek kan met hom 

u sal dit op eie onkoste in 

Winter het my verseker dis 

moet beveg. Dit was 

Voorlopig dink 

en opstel 

Leila tel 

ons 

handsak 

met hom, meneer De Witt. 

maar ek gio rue hy " ............... ..,. wees rue. 

dat u en u man ooreen oor verdeling van 

van die skikkingsooreenkoms kan maak. ,. 

sal die lys opstel en 

hom ek kan 'n goeie 

met hom bespreek. Maar 

.... ................. vir emosionele 

mishandeling." Sy staan op uit die regop stoel. "Ek maar daar is darem 

hare tussenin. En het swaar bekom en 

het uiteindelik met die verdeling. is 

toegeeflik te wees rue en "-" ....... " • ." kJaarblyklik ook. Hy lyk 

.. v~ .. v., ...... te uitgeput om rue 

en afgerem. "Tik maar die 

soos ons ooreengekom het, sien De Witt m()re40gj~eIlIO .. ' ............ 0 •• Ek sal dit na hom toe vat. 

Hy claar is 'n paar wat jy geopper het waaroor met Vandaar 

na 'n paar vergaderings en sommer weer direk ,-,,,,~.u .. ,, skuif sy bord 

die was staan op van die Leila. Ek gaan maar 

" 

Sy hoor hom met trap opgaan tem)'l sy nog 'n w)'n vir haar inskink. Sy van 

die Ius vir 'n sigaret, maar het die moed om een te en te waag dat Charles 
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op haar sal afkom 

klim die trap na soldervertrek, koppel op, tik die lys en druk. dit uit 

syop balkan gaan staan en oar die dam uitt.:yk. \\-fud waai 5 ...... "' .. '5 dat daar 

op die water weerkaats Sy 'n rukkie na die geklinget van die se toue 

teen hut maste voordat die ... " .. ,........ afskake~ se kantoor en kamer toe 

Sy lank, maar uiteindelik moet die koue, bed aandurf. sy die bedlam pie 

datsy se lyf so onl:setten.G kan mis asemm 

nel<, sy hand op haar bors - soos hulle altyd aan die slaap het. 

word wakker van 'n klop aan deur. 

"Kom 

Charles Ioer om hoek en 'n beker tee en 'n beskuit op bedkassie neer soos hy 

jare at doen wanneer vroeer as oP1)wm - wat me:estal IS. 

"Het jy toe die lys Hy staan half onwennig by die voetenent van die bed. 

knik. "Dis op jou lessenaar." 

"Ek eers weer die eerste naweek September toe. Bel maar as daariets " 

"Dankie, Charles. Vir die tee " 

dan." 

Leila kom vinnig wt bed orent en gaan staan onseker voor hom. "Bye, Charles." 

hou anns vir oop. 

Hy hu"u,,,,,,, oomblik, haar dan teen hom vas. slaan haar anns am sy bekende lyf 
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en hom 'n oomblik 

moetgaan. 

Leila knik en kyk hom 

240 

voordat hy haar behoedsaam wellSt()ot. 

'n guns om my so vToeg te 

weer in die bed kruip, haar hande om beker tee 

slaan en sien hoe die trane pIons. 

Leila spandeer ure op die 

rue. Gaan koop plakband, maar 

koerante aan, troos, drink tee 

Sydink aan 

Jerome en sy beelde. 

, Die prokureur bel 

mevrou De Winter. ons 

'n plek waar sy bokse kan kry, maar 

" .............. ,.'" na Fragile-stickers. 

saam met haar en gaan dan elk weer hulle 

om te bly 

pakke ou 

aan Machie~ maar sy hou haar l'. ... U4¥l' ... " doelbewus van 

te min emosionele ene'rgle oor. 

"Meneer De HI .... ,. .... ....u .. vvv gefinaliseer, 

"Ek dag ons onderhandel nog?" 

"Meneer de Winter aanpassings gemaak. Indien u tevrede is rue, sal 

u u eie 1"P.OccnJf!rteen~'MOll1"l1llae1" moet aanstel" 

staan besluiteloos voor haar klerekas, Op Nieu-Bethesda al kon sy voel dat haar klere 

los begin 

'n tydom 

In 

toe die mtCIOel 

kan bekostig 

l\Ilaar aan 

het sy egter agtergekom """"A ..... C om haar hang. nou 

sy tetwyl sy die v ........ m' ... langbroek aanpas en weer terug hang 

sit. My hele lewe is en noudat ek me nuwe 

wi! sy rue eers dink rue. Ook aan waar uiteindelik sal kan bel<:ostlg om 

te bly die dam is seWs die onindrukwekkendste woonplekke se huur amper meer as 
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hipotetiese onderhoudstodaag_ 

En om elders heen te trek, hou sy eie probleme in. Net die trek alleen, het sy uitgevind, sal 

haar 'n kkin fortuintjie koso 

Leila pluk moedeloos 'n jean wat sy in jare rue kon aankry rue van 'n hanger af en klirn 

daann. Die rits gaan met 'n soet geluid toe. 

"Meneer De Winter is rue bereid omjou prernies op jou polisse aan te hou betaal rue, maar u kan 

voorlopig op sy hospitaalplan en begrafruspolis bly. Hy het rue 'n mediese fonds rue, so os u weet, 

en as u \vil aansluit by een sal dit vir u eie rekening wees." 

Leila kners innerlik op haar tande. AI die welwillendheid wat sy weer jeens Charles begin 

voel het, ,,-lieg by die venster uit. 

"Hy is egter bereid om te betaal vir 'n laaste diens op u motor en vir nuwe bande op 

voorwaarde dat u dit laat doen voor die skeisaak en dat u dit hier laat doen by die motorhawe van 

sy keu<;e. Hy is ook bereid om helfte van u trek te betaal solank u drie kwotasies krY en hom 

raadpleeg in die verband." 

Die toegeeflikheid van die gebaar raak Leila, maar laat haar ook besef wat Charles se modus 

operandi is. Tot tyd en wyl hulle nog rue geskei is rue, sal hy haar tegemoetkom, maar wanneer hy 

die dag uit die hof stap, wil hy sy hande kan was en niks meer aan haar verskuldig wees rue. 

"I\feneer De Winter het ook vir my gese dat u in julle huis kan aanbly totdat u alternatiewe 

reelings kon tref. Selfs al sou dit binne 'n redelik tyd mi die egskeiding wees." 

Leila knik. 

"U sal geen aanspraak op sy eie polisse he rue. Hy is egter bereid om sewe dae nadat die 
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egskeiding be drag van 'n nOllQe:fQjJUlSertQ rand in u rekerung te betaal. 

Dis nou bo en 

rchabiliterende onderhoud 

.... ".,-I"'.,iY wat 'n jaar na die aan u oorbetaal word wanneer 

" 

Leila k-yk 

trek 

se, meneer 

teken. 

horlosie en 

prokureur oorbluf aan. 

op. "Ek dra maar net meneer Winter se besluite aan u oar. Indien u 

nuwe skikking vandag nag. U kan kom teken. Om die waarheid te 

het dit dan ook as voorwaarde dat u binne vier-en-twintig uur moet 

weet waar hy staan en die so as moontlik afhandeL" Hy loer na 

manieris om te 

"Kry maar die dokument gereed, meneer De Witt, en wanneerek 

Sy is al in 

Leila kyk 

deur toe sy stem haar terugroep. 

vraend aan. 

doodseker julie wil skei?" 

Hy trek skouers op. "Ek werk met baie "'J:\,~'''''''''''''''' mevrou. kan sien wanneer claar 

saff Ie smeer is en dit geld vir die meerderheid maar ek kan ook sien wanneer 

"po';'n ........ '" tossen partye is." 

maar net dokumente in e.et·eejJnC::la. meneer Witt. Ek het darem nog VlI""r.P1"1_ 

egs:Ket.Olnlg self is nie meer twintig uur om te .......,., ...... of ek gaan teken maar 

onderhandelbaar Daarvoor het te veel water in see gellOOO afgelope paar A ............ ' ....... 

nou te 

Nou sal kan swot, se sy vir die soefende 

akademiese jaar begin. En 

.v.u,"" ..... ~ ........ op die cappuccino. Maar ek moet 

se aanbod dat ek in die huis kan aanbly, 
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bai..;:, maar 

te woon 

243 

die ideale situasie om saam met 'n soon-to-be eks, laat staan 

plaaslike .~~,~. "'". wat by die ~'nlrT1p,,,,, se eienares 

onder een dak 

nader en blaai 

deur die ge~JassUlseerae advertensies. Sy bel hier en bel vir blyplekke om te huur en kyk dan 

na die advertensie vir stoorruimte. 

n:" .... /.'.I/ skrikwekkend, Die beperktheid 

van die onmoontlike. En IS 

hp .... p .. lcth,P1l'i van die 

Des!wt wat om te erutgslte een wat 

Sy tel die selfoon met 'n 

om die 

skommel 

besluit te neem. 

stoorkamers Ie 

tegemoet en 

op en skakel die nommer. rvtiskien 

voor haar toe hekke van 

groet. 

so haar tyd koop 

plot indraai. 'n vrou 

de Winter se jy? Is dit me jy wat is om te skei me?" vra terwyl sy die slot van 

die t"'r' .. Ir·> ..... ,~ .. se deur 

k-yk haar verstom aan. 

hartjie, dis mos maar soos 'n dorpie nUlUelnmen_ jou man 

eeI1t1<e<~r kom navTaag doen vir 'n stoor en ek onthou name. En ;;:'''''''';;:''''' ook." Sy kyk Leila op en 

om die dam. 

is heeltemal te hom." 

"Ons verskil minder as lien jaar." resiJlons kom welrkt1.l11gllk. 

"AJrniskie, maar praat rue van jare 

kyk 

van haar emosies .,.prnp.r 

oe selfs net na.aln'l;;l 

deurskemer -

Ek sien dit in jou 

die vensters na 

jonkheid van 

Jy is heeltemal te jonk vir 

hart is, moet voosheid 
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\!TOU stoot die stoor se deur oop. 

vllll>IT1P rondo "Oit lyk reg, sal dit neem," haastig om te kom van 

VTOU se Ol!. 

skIyf die tjek sommer op enjinkap van haar kar uil:, skeur dit ,\,p,,,,,,,r1'tn uit en dit 

aan \!TOU. 

'"Dankie. " \!TOU vou tjek in die helfte en druk dit voor by haar boesem in 

voordat 'n bossie sleutels uit haar oon-ok se sak "Jy kanjou meubels maar tyd 

bring." 

Toe Leila die aanskakel die vrou haar skouer drukkie deur die oop 

"Ag, lUt;:nlii<;U hartjie, dit ook verbygaan. Pasop nou net dat jy 'n pispot kakpot 

staan en verruil Oit so maklik." 

Leila bel Charles na sewe aand. Sy is moeg en stowwerig, maar tevrede met wat sy tot 

En steeds relatief opgekikker na haar histeriese lagbui van die plot af huis 

toe het. 

"Was jy toe by De Witt?" 

was. 

kar en so aan." 

ekstra geld alles vir my baie makliker 

"Dan teken 

nog opsies teen mekaar op." 

"Ek neem aan jy het baie." sarkasme skril op haar ore. 

Dankie. 

"Ek stoorruimte gehuur," ignoreer hom. behoort teen die 

die res ook. 

van maand 
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lJaar gepak te '.'iees. Ek gaan my goed daar los totdat ek besluit het waarheen met my !ewe." 

"Hoekom trek jy rue net by horn in rue?" 

Dit neem 'n rukkie voordat sy woorde insink. "Op die aarde waarvan praat jy, Charles?" 

"Ek is rue onnosel rue, Leila. Erens is daar 'n man in hierdie hele ekwasie. In Nieu-

Bethesda of Oudtshoom of waar ook a1." 

Leila haa! diep asem om die skielike ergemis onder beheer te kry. "Jy het miskien nodig om 

dit te glo, Charles, maar dis hoegenaamd rue die geval rue." 

En Machiel? fluister 'n stemmetjie skalks. Is hy regtig nerens in jou agterkop rue? 

"Ek is moeg, Leila. Ons praat die naweek." 

Machie~ dink Leila toe sy op die balkon sit met 'n sigaret wat bewe tussen haar koue 'lingers. Die 

dam Ie sill en goudbevlek met Pecan Wood se ligte voor haar. Die watervoels snater en kwek 

onrustig. 

is Machiel in die prentjie? Sou sy anders gevoel het oor Charles en die egskeiding as sy rue 

tussen al die gewoelWar so gereeld teruggedink het aan haar en Machiel se gesprekke rue? Aan 

die aand toe hy vii hulle die pasta gemaak het rue? As Machiel rue tog vaagweg op die agtergrond 

van haar gedagtes was as deel van 'n potensiele toekoms rue? 

Sy druk die sigaret dood in die lee koffiebottel en skroef die stompie-reuk toe voordat sy 

koulik ingaan, begin ligte afsit en onderwyl haar bad vol water tap. 

Charles kyk met 'n stroewe gesig rond toe hy vir die eerste keerweer op 'n Woensdagaand vroeg 

in September by die hills kom. Orals staan bokse gepak. Haar deel van die skilderye staan in 
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borrclplastiek teen mure. Die tafels .;:n rakke lyk sonder haar .;:n 

het met sleepwa te leen gekry. Ek trek die eerste lot bokse en IOS!!Wt!:a 

Maandag na die 

"Dit 

JY 

knik, bly 

te trek. 

Witt 

moet 

Hulle het nuwe 

toe. Is jy honger? Ek het spaghetti gemaak" 

het nog rue vandag geeet rue." Hy kyk haar op en 

moelte g:eCIO(;n het om een van haar nuwe en heelwat .~""'~._. 

is oorrnore op die ro~" hy hulle 

baal. Ek het dit in Randburg laat diens waar jy 

laat opsit Saljy my kan neem?" 

Charles knik. moet net vroeg ry. Ek het 'n vergadering in Pretoria. ."' ...... n .. " 

"Dit sal wees. wil in elk geval Fourways Mall toe gaan. Paar 

ek nog vir oulaas jou kan gebruik, dink sy in die stilligheid. 

Charles stoot "Sal ons 'n likeur by die kroeg gam drink?" 

volg hom toe opstaan sonder om op 'n antwoord te 

skink 'n Frangelico sonder om te vra. 

is Leila. V oordat jy dit by iemand hoor." 

lets stem hartklop verstadig tot 'n veeleisende 

aan 

"Wat is dit .,.,rn .. ",,, ... kom ie dwars in haar keel, stuur 'n vr!;:enloe UU1l.l'l.~;;llI.ll~ 

na haar hande en in haar 
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het ontrnoet" 

Leila sluk mOelS<1uun 

"Wanneer?" 

"So maand jy op Bethesda was." 

" 

en was ook vir 'n week s<:uun op sal waarskynlik tog die 

een of ander tyd nitvind." 

Leila sInk een sluk weg en probeer weer maar 

"Onthon ons moe! more vroeg ry om jon kar by die O!:lr5lOf" te gaan haal" 

_ ... , ......... _ .... oop en sak dan op die matjie voor die bad neer. Haar bene wi! haar rue 

meer 

lug me. 

lank 

emosies of 

Daar is 

daar is 

van haar hart het is me genoeg 

net so. wi! doodgaan. Ek wi! al hlelr<11e Nie die 

Ek wi! doodgaan. Dat alles kan klaarkry. 

van Charles se lemmetjies in die kas hier 

Promes wat oorgebly het van destyds 

dink een deel van haar. 

nco',"'''''Tn7' gaan sien het 
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Charles eerste met die pisloolteen kop het .. behoort te wees. 

Afiskien nie genoeg om jou dood Ie maak ten minste 'n VPQ'ptClrhle wees. Dan kan 

J)..' in 'n inrigting rondloop en hosanna tenvyl hvyl teen jOll mondhoeke die 

girl wallY run,n}/,,,, in ~Vitrand gesien he! saam met die res van die Sielkunde III-kias. 

ruk die kasdeur onder die .. "'''V .. IA oop, tussen pille wat sy of meer 

kan onthou waarvoor hulle aanvanklik aangeskaf is rue, maar nooit wegge:golOl het rue. Sy hOO so 

rue die name botteltiies kan lees rue. 

hoekom sou dit neJ'QnQ'rl'K wees om Ie weet wat dit is drink? vTa stem 

hardvogtig. 

Leila gooi die pille terug in plastiekbakkie. kom met moeite tot op haar en draai 

die kraan toe. Sy trek haar handsak van die blad langs die wasbak af en grawe haar pakkie 

<i:10~rL"·ttf' lit. steek een op en 

sy die eerste millimeter as in 

op 

spoelbak 

lou fokken huis van Saterdag af. 

kniee tot by die toiletbak. Dis amper met dat 

F ok jou, Charles. Vanaand rook ek in die huis. 

Toe Charles tee die hand aan die klop, mm oop - klaar aarltgetrel<. en omte 

van die vorige slaaplose en omgehOOde so goed as moontlik gekarnoefleer. 

"Dankie. " 

ek jy's reg om te ry." oe gaan oor haar. sien jou oor so vyf minute 

onder by kar?' 

en weg sodat hy rue moet sien naby sy daaraan is om van voor af aan 

hOO tee gaan 
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T IO!m),1 hulle Lanseria-pad se die slaggate hik, staat 

lIlOlSKlre[e trane bly in 

en draaie gam en 

by die venster wt, haar kop agteroor 5"' .......... "'. teen die kopstut. 

slandhoudlO!nde hare insyfer. 

sal jonk wees en En me nt'lU''''f''lI<IPlrp by Woollies koop of in cottonknit 

met slagspreuke op slaap me. Sy sal en petite wees met ~'V.'-""'. hare. Sy sal met 

bewonderende donker na Charles kyk en dink son skyn wt hom wt. treat sou hy 

het op daardie vaKans!le. En Charles treat. 

onthou hoe sy en self vir skelm weggegaan het voor egskeiding 

""",""V," het. Hulle het ook eers ontmoet nadat die skeisaak aanhangig Sy weet hoe 

maklik dit is om so iets te velt1!0!e11llK in jou eie 

hoekom maak dit so Hulle is 11'T'I!mpl"Q om te skei. Fok, saak is more op 

more hierdie is '--'u ........ ',,'" op pad J.l'r>,,·tn .. ,'!:1 toe. Hof toe. 

besef sy dat sy . heeltyd gedink het hy na haar toe kom en "Shit, Leila, ek 

haat dit as jy rook, maar claar is so baie dinge wat opmaak daarvoor. Kom ons weer." 

tot nou toe nog werklik besef hoe IS Erens in ressesse van haar 

geglo hnQaIP,?'t sal kan genees. 

kop weet hulle is besig om te skei, maar me haar Ditvoelvir soos 'n 

game. Sy verdwaal in logistiek en van die realiteite. 

Maar jissis, kon hy me net 

rumoer 

met vakansie "",,,,,,,,,,,u het me? 

En dan'? Kom 'n 

tot ons klaar 

I·inll''''"," verh6uding 

hy begin hoer en 

an'tel<Jno()p het me? En haar boonop 

van haar \'lr Charles 
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Dit \vas 

Ons was eers t\vee getroud rue toe het hy al met 

daai klein sict van 

kort-kort oOl-see 

Vll' ..... u!'>',\.UI ..... " iets aan F>"""'''''''' 

bier en daar 'n gelukkie op 

rue vertel dat hy 

"" ... "JVIJ het rue. 

Charles swets toe 'n minibus skielik van die skouer van pad voor hom inswaai. 

[P1(:Kg,orolel vas toe hy rem trap en dan weer terug teen die sitplek toe hy die teen haar 

petrolpedaal UIP,'l"tr",n 

"Wat is 

...... IJ • ..,..,~ toe hy verbyjaag. gooi 'n zap-sign in die 

vra Leila sonaer aaJ1lloolP 

Charles Ioer na haar. "Melany." 

"Ja. Sy is vyftigjaar oud en eie besigheid." 

wiI eers getroos raak by die ""' .... _ ..... dat sy ten minste rue 'n 

sy weer dat dit seker die vrou se volwassenheid is wat hom aaJ1le;etreK 

toe 

ruk 

IS 

'''UI:'''''' ... en waarsliMl dik van die as eie besigheid het. voel van voor af 

minderwaardig. 

nog die naweek weg?" nn,r1prhr~"f'k1.r Charles haar seltinlkrirninlenng. 

1~5W';;IJl\. iets gese van 'n vn~'nn'ln watjou oorgenooi het." 

wou my eerste naweek na egskeiding makliker maak, maar ek het uiteindelik 

rue kans sien het nog pakwerk en geval rue nou 
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mense am op te sit nie.·' 

as inelk rue daar is nie, kan ek vir Melany die huis en 

Saterdag of op die dam gaan ry met die boot." Hy hOll sill by 'n """el.epp"" en 

staar stip voor hom uit. 

Leila k .. yk hom met lTrr\p"'nrl,,, olnQ:c:!O()i rum. "Jy Wil haar vir die naweek huis toe 

ek nog rue eers lllt.rJpt'rpi< 

"Jy het wees stem is verdedigend. 

"~Iy liewe 

erens af opgetower 

julle bootrit deel 

"Oukei, ek kry 

sommer !"uP·rl'l.,P denkbeeldige man wat jy van 

en dan ons 

boodskap. sal toe bring 

haal." 

"Dus gaan jy in die 

Hy knik. "Sy kom moreaand deur van Nelspruit af." 

"Om die egskeiding te vier?" 

"Die lewe moet aangaan, Leila." 

"En \vaar gaanjulle slaap?" 

het beplan om by Amanzingvve Bush Lodge te 

inkom." 

voel haar asem wegraak. "Dis nou dieselfde 

eel. 

rue omgee dat ons ook 

maar ek gaan die boot kom 

kyk ons 

so 
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saam met my wou gaan rue omdat claar net is en die goedkoopste soos seshonderd 

per persoon kos?" 

Charles v~~r die motorhawe en uit sonder om te antwoord. 

Qn..""ln''I'''f'n se klappie af en kyk in 

haar oe maskara strepe gesig en drop teen 

ruk tenvyl sy die pro beer regdokter met en 'n snesies, maar teen 

die deur aan haar kant oopmaak en die sleutel na miliou, lyk 

spieel(jie - maar rue 

af. Haar lyf 

tyd dat Charles 

Sy neem 

Leila 

klim uit en blik in sy rigling na 

by F owways Mall .. ot ......... " ...... het rue en toe sy 

kar. 

geslg 

rue. Sy en wat sy kon, kom sy agter dat ook idee het wat 

stap doelloos van vlak tot vlak, kruis en dwars deur sentrum. 

Dis toe sy die soveelste keer met roltrap dat sy die man wat is om op 

te gaan. 

Sy knip haar toe bloedvlekke op besef dan dat dit daarop gedruk is. 

die bloedvlekke 

woorde wat daaronder 

net 

'n geweervisier deel uit van die ontwerp. Leila 

Sometimes I still miss my €x. 

en rou 

onwillekeurig die 

toe die vrou ""vl~l\,..u 

lag 

in die 
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Leila die grondpad van :i\,1iddelburg se kant af na Nieu-Bethesda grotendeels in die 

donker. Die slegte in Iig van 'n grOelellQe maan word 'n ~ye tonnel om Die 

verbysterende Karoa melkweg, Kelte se brug tussen hemet en aarde. 'n Tonnel waardeur, 'n 

waaroor sy moet van een .... "'.·"'rt., .......... na'n 

lang ent pad van Hartbeespoortdam af het haar die geleentheid gegee om bestek op te 

neem van die voorafgaande maand of wat se chaos, en om dit voorlopig by te lei 

Haar meubels is gestoor. Sy het min vrede gemaak met die dat 

waarskynlik vanaand, soos wie weet hoeveel aande al, in die arms is van die steeds onbekende 

Melany. kan at hardop se, IS , at verwonder die haar nog teU<ens. 

Oit al1es is afgehandel in soverre sy dit in kort tydspan kon doen. Nou moet nog 

Jerome se aandeel in lewe afhandel. dan die onbegrensdheid van die moontlikhede van 

die toekoms voor haar. 

Uiteindelik draai sy in nou at bekende af en is bly toe sy sien dat vir 

die ligte in die kothuis aangeskakel 

Op die kombuistafel wag 'n potjie blomme, bottel W}n en 'n briefie haar in. 

Lie/Meiske 

Zo blyjy is Jy 

skaapbredie met bate groente. 

wei moe 

restaurant is vanaand bedrywig 

Wei te roste 

is in die mikrogolfoond. Lekker 

zie ikje wei ochtend voor ontbyt. 
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. Ll;!ila kry trane in haar oe soos so maklik die afgelope tyd gebeur. In die taalvlegsel van die 

bridie hoor sy Loes dilldelik praat, maar sy is verlig dat sy me vanaand a1 met vTae gekonfronteer 

word nie. 

Sy pak die nodigste illt terwyl sy die kos Warnt maak, eet net genoeg dat Loes me 

geaffronteer sal wees me en steek die vuur aan wat reeds aangepak staan. Leila skink vir haar nog 

'n glas \vyn voordat sy die foto's van Jerome se beelde uitgrawe en met 'n sigaret in die hand voor 

die kaggel gaan sit. 

Toe sy egter deur die foto's begin blaai, besef sy dat sy me nou al die krag daarvoor het me. 

Haar liggaam het op Bethesda gearriveer, maar haar sid is nog op pad. 

Loes groet haar hartlik russen die vol restaurant se ontbyt-geskarrel deur. 

"Zeg, maar wat heb je schmal geword. Kom ek maak vir jou 'n heerlijk boere-ommelet?" 

Leila skud haar kop en lag. "Ek kom loer eerder bietjie later in, as aRes eers bedaar het. Ek 

stap inrussen oor na Machiel toe." 

Machiel sit voor die ese~ besig om met vaardige hale kleur by die Lilith-skets te sit toe sy die 

by sy studio instap. Die Andante-beweging uit Mozart se een-en-twintigste Klavierkonsert dryf die 

vertrek vol. Die tema uit Elvira Madigan, dink Leila. Sy bly in die deur staan. Sonlig stroom deur 

die groot venster, omgewe Machiel en sonder die grys en heuningkleur uit russen die donker hare 

wat teen sy rug afhang. Sy skouers roer saam met die beweging van sy hand. 

Jirretjie, maar die man is moo~ dink sy. Ek het hom gemis. En dan: 0 fok, is ek dan nou 

wragtig besig om op hom verlief te raak? 

Machiel kyk oor die einste mooi skouer. "Leila! Dis 'n verrassing. Ek is bly jy's uiteindelik 
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,. Hy sit die paler neer, vee sy hande aan "n (en:oe!sue handdoek en soen haar op 

het dit geg~aa:rl'! 

,. Leila trek haar skouers op. IS en uit huis uit. Op vakansie "if die 

ek besluit wat om met die res van aan te vang. Hoe vorder 

lS so as begrip in sy oe. Asof hy weet dat sy rue o",r,F'",t1 is om oor erugiets te 

wat maand gebeur het rue. "Ek het aI":lter!lI:Ulln ............ """' ..... gewerk. 

kyk." 

Sy saam met hom oor die lang tafel teen die muur. rol oop. lyk 

dit?" 

"Jy't wo,nu,cre " Sy het aanvanklik am weer te Jerome se werk, sy 

simboliek. terug is sedert sy laas na koers het. 

dan voel dit maand of wat in die ruet verdwyn. onthou weer die detail van 

die Dee:lae soos in lewende lywe gesien het en later gememoriseer van foto's 

op die tafe}, ken in die hande. 

Die Magier. Die Bew. 

dan skud sy haar kop 

Ondersteboman. kyk op na Machiel wat haar vr:.,,..nn llllnllVle 

":i\;1achiel. " 

"\Vat is dit? 

skud weer die driepootstoel wat agter haar staan. die 

volgorde. dit nou die volgorde ~n in die kyk. Die hoe van " 
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frons ~n vou anns voor hom. 

beduie met die agterkant van potlood wat skets gele die 

Onderst~boman. Odin \vat aan van Y ggdrasil moes sterf- die Beul na die 

Ondersteboman - om wysheid te bekom wat in die runes opgestuit Daarmi kon hy met 

hierdie """ysheid in pag voortgaan op van Enlightenment. As die " Sy grawe 

di~ foto' swat k:yk mer. Ondersteboman na die 

kyk na die tussen hulle en Shekinah. En die '-v.La .... "". kyk direk na 

Shekinah, die Matronit. Die volkome vrou in al haar skeppende prag, die m(J~eac~r en kreatiewe 

geslg van die vToue lewe te kon moes .... ,.,,,,.""" na hulle kyk. 

Met ......... "" """'V kennis kon hy ou SieIlllIl2 afsterf en toe eers kon hy as Magier die 

vTOU sien in haar volle en volkome Die Beul is in midde~ nie aan einde nie." 

tlo,ek4)m sou hy?" tik met die potlood op die skets. die maak van beelde het 

juis begin om 

"Machlel?" 

sin van die Dis wat hy me'rmc~e se." 

se kop ruk om toe sy die vraende uitroep en die voetstappe buite op die gruis hoor 

Hulle stemme klink tog eenders, al was IPf",nn1,p s'n dieper, meer dralend en 

growwervan 

hallo, Leila hler is ook." 

"Hano, Waar val jy uit?" ........ ,"' .......... steek sy verfbesmeerde hand uit na die groter, 
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man. T erwyl Jeroen se rug na haar is, onderskep Leila Machiel se blik, hou haar 

vinger voor haar mond en skud kop. 

!\. [achiel knik ongemerk. 

toe ek ek sal kom kyk hoe vorder jy." "Op pad Rand 

"Leila het my gellleip voor weg Lilith is byna klaar, Eva kom 

en die duiwel se basics is claar en ek speel at rond met die drie mansfigure. 

die vTOU op die 

noudat 

terug is, ons sommer weer vinnig vorder. Kom kyk hoe ver het ons gekom. " 

"Waarheen was jy dan, LeilaT vra enkyk op en af. "Jy't maer n"'Uf",rn " 

"Sommer rondgeloop. Verskoon my." Leila mik dem toe. sienjou more weer, 

Machiel. Voorspoedige Jeroen." rue op 'n wedergroet rue, stap net die koue 

teg.emoet en asem sonskyn verlig in toe sy pad vat na kothuis toe. 

Later die rniddag, na 'n teedrinksessie by Loes wat weer uitgeloop het op Loes wat moes 

rondhardloop om haar gaste tevrede te holl, bel Leila Abrie van die publieke kaartfoon af. 

'n verrassing. Ek het maande laas vanjou gehoor." Sy stem weer sy beeld voor 

haar geestesoog op. Die lang man, die seunsagtige glimlag en die befoeterde oe. 

"Het jy dalk nuwe inligting oor Jerome se dood., Abrie?" met die dem in die 

huis. 

Hy bly lank stil. "Hoekom vra jy?" 

"Ek het net gewonder." Sy daaropvolgende stilte spreek vansel£ "Wat is dit, Abrie? Wat 

het jy uitgevind?" 

oor beelde?" 
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:\kl so 'n intui'sie sal hy dit nog ver bring, dink sy lakorues. "Ek het eerste gevTa." 

"Niks verseker rue. Pietman, Jerome se handlanger het nou uitgekom met die storie dat hy 

daarciie :lapel 'n kar !!ehoor het. maar hv \vas dronk. Hv \veet rue hoe bat rue. Bv wed nie \vatse 
....." ~... .,' 

kar rue. En hy kan ook rue onthou of hy die kar gehoor het voor of na die skOOl rue." Die 

fruslrasie skemer sterk deur in sy stem. ".'\1 wat hy \-vel kan onthou., is dat hy die skool gehoor het. 

Hy \VOU hom eers rue daaraan steur rue, maar het toe tog - heelwat later - opgestap huis toe en vir 

Jerome gevind. Eers toe hy Jerome sien, het hy hom min of meer nugter geskrik." Abrie sug 

hoorbaar. ., As jy erugiets weet, moet jy asseblief vir my se, Leila. Hierdie ding is besig om my gek 

te maak." 

"Ek sal, as ek dit onts)'fer kry. Se my net een ding, Abrie, wanneer het Jerome vir jou gese 

dat hy die verlede afgesweer het en reg is vir die toekoms?" 

"Dit was kort nadat hy die beelde klaargemaak het. In die week voor hy dood is, as ek reg 

onthou. Herre, Leila, moerue vir my iets wegsteek as dit my dalk kan help rue." 

"Gee my bietjie tyd, Abrie. Ek bel jou sodra dinge vir my meer sin maak. AI wat ek nou vir 

jou kan se dat ek rue glo dat Jerome selfinoord gepleeg het rue. Hoe hy sover gekom het om 

homself te skiet weet ek rue. Hy het rniskien die sneller getrek, maar ek dink rue hy het rue beplan 

om selfmoord te pleeg rue. Maar ek bel jou sodra ek 'n beter idee het van hoe alles irunekaar 

steek. " 

"Nee, Leila, so kan jy my rue in die duister laat rue. Jy weet dat ek ook ... dat die 

selfmoordstorie my vanuit die staanspoor rue oortuig het rue." 

"As ek nou vir jou gaan probeer verduidelik, Abrie, gaan ek net myself nog meer 

deurmekaar maak enjy moet in elk geval die foto's ofrvIachiel se kunstenaarsvoorstelling sien om 
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Ie verstaan \ .... at bedoeL" 

"Machiel? rvfachiel Die kunstenaar wat hier naby blyT 

waar hy bly maar .1<1, Bester. Hy is oomblik op 

Nieu-Bethesda, het hom aarlge!nel om 'n kunstenaarsvoorstelling van die te maak. 

Op gro'nd van die foto 1 s en ons almal se Hy is daarmee en ek hom. Ek JY 

weet daarvan. het gesejy ook help." 

"Jeroen ge\<Ta om te help met 'n kunstenaarsvoorstelling, j<l, en ek het maar 

hy het vir my gese Machiel Bester wat die ding doen rue. Buitendien het ek hy 

dit op die 1geoa;:m geskuif nrn,ullT Pietrnan so vorder op Hyis om alles wat 

daar te was te sorteer en al hier en begirl sweis en lap." 

het jy teen Machiel?" 

"Nie veel rue, behalwe dat Jerome in 'n stadium gese het ... kom ons laat dit daar, Leila. 

'n se boeke is dUIJ~ter en buitendien, Jerome was 2e!iWI)." Hy klink moeg. "Dis 

dat ek regtig iets teen moffies het moet net my en my vriende uitlos. Nie straight 

mense se probeer opfok net omdal die hulle 'n fokop is rue." 

wil 'n sielktmdige word. staat af m die wyn. Die van die Vl3mrTle die 

musiek deur kothuis se ~i5"''' meng met boksrooi van 

Rom van skootrekenaar om 

Fok, eers kan sy rue 

moet sy hoor dat Machiel ~. Sy het 

wyn. Andrea ...... V'.'WLU smg sy 

onnoselheid. 

haar eks-man, 'n affair het nou 

teen gays hulle mteressant en 

oor aigemeen U .. ''''LU,!:',''' .... en fun, maar follit, om ... u ......... ,'" ~p een staan en 
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is dit met haar? 'n man met 'n verskoning vir 'n libido. 

amperse 

nou raak sy 

met 'n man wat 'n ", ... ",1,-" .. " kan kry tetwyl saarn met hom 

oordeelsvermoe 

op 'n moffie. \Vat de moer se dit van 

matter. 

Haar 

Sy die asbak nader, keer die as en stompies wt in die wur en skuif dieper in 

\vat sy voor die getrek het voordat die soveelste stll.lret opsteek. So much 

voorneme na egli,KellUrntg om minder te en te drink. vU' ........ ~ ... , .... te beperk. 

te leef. Ook te maak. 

En van gepraat, liewe heme~ wanneer laas het sy gehad? 

'n 

bank 

Leila dink 

Bethesda toe 

Sondagaand 

Die aand vooe daardie laaste rosie wat 

het sy vir Charles blow job gegee. 

daartoe dat Nieu

" .. " .. ",,11 .. Julie. En gy? 

Maar dit was darem skouspelagtig. darem so 'n seen om 

multi-orgasmies te wees as mens moet lank 

humor ontlok. 

En dit was waJnne:en' Mei? Ja, dit was 

VIer, terug. 

dink sy met self spot wat ", .... 11 .... seermaak as 

is kort daama Aar toe. 

En 

Leila sug diep. dit aan haar Iyf. vraag is me eers bloot wanneer laas sy seks 

het rue, maar of 66it weer seks gaan 

En met wie nogal? En hoe de hel mens voor 'n vrc:enlae man nadat jy vir 

twee dekades gewoond was aan een man? Man saam met wie jou Iyf oud het? Wat 

wat met die was aan die oordaad van jou heupe. Aan merke, die voue, die 

by gekom het. 'n ree:mcle man, wat rue soos Jet'OnLe geval alles aan vTOU mooi vind 
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solank ornstandighede net ongeoorloof is me. 

En nou maar net is die lover op en het dit me? kan 

vee! van haar pre-maritale eskepades onthou me, maar sy weet weI dat Charles on~Sl(;:S 

geweet het hoe, om haar skouspelagtig te kom. Wanneer die geduld aan die ge1e het. 

me laat voel het dat hy net plig na kom me. 

'n Iigte tikkie teen venster haar emgsins opkyk. swart 

van die vla~nune, maar herken stem. 

"Ek is al V~lro"~1t~ op pad Rand "se sy toe die deur op 'n oopmaak. 

Jeroen vou stywer om hom toe. jy om as ek inkom?" 

maak die deur wyer oop. Jeroen toe hy binnestap. "Dis darem aansienlik 

. warmer bier 

"Wat is dit, Jeroen?" Sy druk deur agter hom toe, maar bly die kombuisie staan. 

"Ek kom dankie se Machiel help. En het iets maar dis nog 

kar. Dit het so UVJLU\.,.L knikna kerse en stap deur na die ~g:,"'L, "ek 

het is bier rue." hou hande aan vlamme. teen elelKtneSe 

Leila homna sitkamertjie. maar sorns is die van vuur en kerse gerlaalLgeI 

op mens se " 

Hy na die vuur en boude wann. Met lanum~gl()ed agter hom en net 

die lyk hy meteens meer na Jerome as ooit. 

voel knop keel om;to(.t. S6, sy sy en Jerome 

eerste werklik saam wees. m knus met 'n ~"lq::,"' ... \Vyn. • .. u.u,"",,", musiek. 
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Dk pakkic C amd Lights dalk bo-op. 

"\VynT' \ITa sy in'n oomblik van 

"Dil sal kkk~r w-:..:s, d::mkie." 

onkant. 

beskeidenhdd van sy woorde en in sy skmtoon vang haar 

"Dis boks," pro beer Leila haar 

Jcroen trek sy skouers op. is rue myself net nou en uit 

as een ter wille van die beeld wat ek na buite voorhou .. , 

hom iern;at aan. 

Jeroen 'n laggie. "Jy watse soms kan wees rueT 

ek " vind sy haar stem en draai haar 

skink. ook rue dat sulke terminologie in jou woordeskat val 

terugkeer met die 'W)n staan hy voor die wur. 

op die kaggelrak neer. Hy keer haar met 'n hand op haar arm toe 

alglelot)e tyd baie gedink. Ek wil net se ek is jammer. 

verras op na hom. 

is jammer oor wat ek daardie aand gese het van die 

om sKOinmlg gevra." 

WOll Jerome nrinder maak in 

Ek WOll grootmeneer wees voor 

aULUU"'''' eerlikheid ontwapen haar vir 'n oomblik lank. 

op hom om hom W)11 in te 

" die woorde oor haar 

neem 'n sluk en sit die glas 

"Leila, ek het die 

oe. wou wat ek 

en .. A.4 ............. " 

wat dink ons gehad, Jeroen? Ek en Jerome'?" VTa dan 
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Hy grinnik. 

Ldla skud 

"Ek 

Die woorde 

uiteindelik. 

'n 

haar on'verlnoc:os. 

van ." 

Jerome g'n was?" vTa sy dan 

Hy skud sy kop stadig. het ook eers so maar ,.uu ...... n daar by IVIachiei 

het ek besef dat ek jou begeer ten spyte daarvan dat 

"En as ekjou se dat ek en Jerome nooit ons 

Hy skud sy kop stadig. "Korn ons lieg rue vir mekaar 

Jerome was." 

Leila trek haar skouers op en steek 'n sigaret aan. 

Sy gaan sit op die rusbank en kruis haar bene. 

was." 

JOu 

Sy kyk op toe hy oor haar buig, die sigaret tussen haar "!'In'rEP", 

die kaggelvuur gooi. 

weet 

om te 

en 

wat het ek nou weer aangevang, dink Leila~ Sy staan met wat 

rnotorvenster vir haar het teen haar vasgedruk en die van sy 

dit in vroee die grondpad wt Nieu-Bethesda afkruie. 

my dan nog'?" 

wat " 

.. _ ........ v van 

het die beste seks vanjou letve gehad. Dis watjy aa:nfJlrorl'nfJ 

'n man wat ek kan verdra rue. Die tweelingbroer en teen pool van 'n man wat 

as stellsQ:f:DOot beskou het. 'n Getroude man op die koop toe~ 
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ofnie. braer nie. Jou ~vfhet hom besonder gaed Drie of vier 

keer in van die nag as dit nie mis het nie. 

Ek wonder net hy die byt- en l,r'l,ntT,,,,rl;'" aan die lie we gaan 

verduidelik. gelukkig is dit probleem. En nee, skuldig voel rue. nou al 

mem 

Leila om en stap die I"'h"',,,''''' warmte van die kothuis binne. Dat die so koud 

kan wees so laat die lente, het v"' .......... betrap - S008 die afgelope wur 

in die uitgebrand, maar nadraai van die is nog voelbaar na snerpte 

van buiie. 

Sy staan lank onder die warm water van die stort, was dan haar heerlik. 

bloukolle verrinneweerde ~"";:)1~. klaar voel waar 

binnekort oor 

En toe sy ",,-rtf'''''',,,, 

begin .... "" .. ....., ... smeer langsaam room aan haar gevoelige binnedye 

en haar teer borsle. 

Sy maak 'n beker rooibostee, rook 'n sigaret en toe uiteindelik. die It"',.,.. .... "'..,.,'" oor 

haar trek, sien sy dat dit begin lig 

fokken konyne, dink nog voor sy haar oopmaak. En dit met van alle mense. 

kreun toe sy uitstrek. 

met die helle van 

hele lyf is styf en seer en haar gesig brand waar sy dagoud baard 

eplloelrmJlS heen is. 

van 

Sy maak haar een 

af en steier stram 

die ketel aan en 

op skrefie oop en 

bed uit en in haar 

die dra-radiotjie wat 

na die horlosie. Sy gooi die duvet 

in. Met haar tan,oeo1orsel die kies, 

opt\nf1IO het. Die vir haar 'n ruk 
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kJank veljaag rue ......... "' ... se stem wat haar hele kop vol drjf rue, maar dit help. 

Eel'S toe haar eerste SllUlfet gerook het en halfpad is met die beker koffie, trek sy 

oranJe wat Jerome \1r het, nader. 

"Ek vanoggend hierdie \if jou wt Johanna se huis gegaps terwyl sy rue daar was rue. Ek 

wou wat maar het gehad rue," het hy gegrinnik. 

kon dit aan sy stem hoor was lig van die kar se kajwt te 

"Dis wat ek hier kom doen het." 

"HoekomT' het ge\'Ta toe hy dit die venster aangegee het. 

het daarna <lag in Jerome se huis. Ek het geweet net Johanna dit gevat 

het." 

"Maar hoekom het jy die moeite gedoen?" 

"Ek wee! Ek wou net." Hy die rathefboom na Drive ges~kulit "Net soos ek by jou 

wou slaap sonder dat ek weet waarom. nou het ,.. En daarmee het weggetrek. 

enkyk na rugkant van Psyche en Eros. Soos sy vermoed het. 

Geskryf in Jerome se spits skrif. Wat sou Solange daarvan kon maak? Die krul van die P, die 

stert van die Y en die ingewikkelde 

Sy die oopen deur uitdrukstukke en fotokopiee. 

Chetwynd: 
rI<;1lnc.ruv Eros was the cord or that bound the ideal world together, before it 

broke up into this world (Empedocles): As such, on the personalleve~ 
of transformation. 

The binding force the cosmos is necessary to bring about the process of evolution in 
nature. on personalleve~ if the vessel is no is possible. Such 
opposites as masculine and feminine cannot held together unless the cord which binds them is 
strong enough. 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

Ero~/Pothos: Pothos represented the idealized., internalized of love, connected 
the birth of those wandering heroes who for the unattainable . 

sec. 
. . T el1s the story of longing of mind of man for a god which it cannot 

man glimpses the object of his consciously he is for it. 

en daar Jerome nolas in die kant aangebring. /l,lasturbatton has been found to 

of death, sy die skrif wat skuinsweg in die kantlyn aangebring Leila ky-k na 

die aantekeninge Freud geskribbel 

There is likely to be tension between the urge for sexual gratification the sublimated 
mankind. Furthennore, because and Thanatos* are themselves at odds, conflict and the 

. guilt it are inevitable. best to hoped for is a life in which the repressive 
burdens of civilization are in rough balance with the realization instinctual gratification and the 
sublimated love for mankind. But reconciliation of nature and culture is impossible, for the of 
any civilization is the guilt produced by the thwarting of man's instinctual drives. 

asterisk by Thanatos lei haar oog na nog 'n aantekening. 

'" The for rest Freud cluistened the Nirvana and drive it, the death 
instinct, or Thanatos, which he couId substitute for self-preservation as the contrary of the life 

or Eros. 

Eros versus Thanatos, mymer sy. Lewensinstink versus die doodsinstink . Maar Thanatos is 

alive and well and at Hartbeespoort terwyl van net as oorgebly het. 

Ofhet Charles seffinoordneigings afgesweer vandat hy Melany ontrnoet het? Was wat 

Leila die oorsaak van selfvemietigingsdrang? skud kop met 'n suur gIimlag. Good 

luck, Melany. He's all yours. 

According to Plato, lees verder, is a reaching out of the soul to a good. 
The object is eternal beauty. In its crudest form, love for a beautiful person is really a passion to 

through offspring that A more spiritual form is the aspiration to 
combine with a kindred soul to give birth to sound institutions and rules of life. 

Plato contrives to unite with this topic a discussion of the psychology of love, which leads 
him to speak of the Forms as objects of transcendent emotion 
contemplation, The sou,. in its antenatal, disembodied state, could enjoy the direct contemplation 
of the sense can the of Beauty in an unusually "Tn.,..",·.., 

w~: throughfailing in love. unreason and madness lover mean that wings 
are beginning logrO'lI! again; it is the first step in the soul's return to its high estate. 
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Theoretical leads to that are two fundamental instincts 
which concealed behind the manifest ego-instincts and object-instincts: namely (a) 
irlstinqt which ever and (b) the instinct which leads 

dissolution of what is living. In psychoanalysis the manifestation of the force 
is given the name "libido." 

heme~ Jerome, dink hoe is dit moonilik dat ek juis nou al hierdie .......... :; .... "6 wat jy 

wie weet wanneer al "f>~'Ql'Ifnf>1 het, onder moet lay? 

blaai ultc~m'lellLK """"'rI,"'" verby 'n magdom uitd.rukstukke en dan kom sy op 'n los blaai 

afwat ."" .. r."",,,, se handskrif geskryf is. Sy haa! dit tussen die wt en sit haar bril om die 

fYner skrif te ontsyfer. 

Saterdag 

10 Maart 

Johanna 

Wat Ek begryp dat jy my nie kan nie. moes 0e'1,v12I?l dat te 

veel is om te vra. ons maar aaarl'1112 een nllllaa'Q' in ons 1P1AIIO"";' kon uitwis. 

Moenie We;,,)?Clan as vlug De~~KGIU nie. Dis werklik 'n --.-; .. - om lewe vir 011S almal 

maklileer te maak. 'n Helingspoging. myou lewe begin van voor 1.<-<"1-<£ L.'K. met net 

die aan my Iyj beelde was 'n emosionele C'Y""""''''",nC''u·,,>,,,o 'n biegproses, 'n ordening 

van 'n Nou begin ek met geestelike Hn· , .. ,,,,x 

wiZ met 'n lei - as so iets werklik mnnnJ'LIk:is. Vir julle almal so 

soos dood wees. Beskou vandag dan ook as my sterfdag. Veras (dis saveel skoner en suiwerder 

aUe rr~"'0rr~!OO sodat jy van voor qf lean vry 
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roudienste. lofredes en veralnie blomme me (;-). As jy en Leila en Tobie dalk bvmekaar wil 
. .' 

kom - 'n piss-up fer herinnering van ons lekkerder tye saam wil hou - staan ditjulle vry. So 'n 

ritlleei S(1/ my (~rskeid miskienjuis meerfinaal maak. Oak vir julie. 

Die plot behoort aan Jeroen noudat ek nie die lening sal kan tenlg belaal nie. H.v is 

flee/lemal bedre,;ve genoeg am die papierwerk in orde te J..-ry. En eintlik gee ek ook nie 'n moer 

am as fry sukkel nie. 

Sien asseblief toe dat Leila neem wat sy wil van my leers, boeke en so aan. Die beeldjie op 

my lessenaar is ook hare. vVees goed vir haar. Soos jy. het sy gesien dat haar spesifieke Eros 

nie die pragtige man met die vlerke is nie, maar 'n verknoeide stuk mens, Dat Thanatos homself 

in die vesel van Eros ingewurm het. Daarom dat my Eros en Psyche nie by mekaar kan uitkom 

nie en ewig die klein maar orrwrikhare afstand tussen hulle sal he - daardie huiwering voordat 

die siele ineensmelt. 

Verder kan jy J..-ry wat jy ook al dalk wi! he. Ek het die paar aandele verkoop, die klein 

spaarrekening leeggemaak en heg vir jou 'n koevert met die kontant aan. En dan is daar 

natuurlik die beelde injou winkel watjy hopelik nog gesmous kan /cry. Dis nie veel nie, maar jy 

sal die geld kan gebruik Die Landrover kan jy dalk verkoop. Abrie het nog altyd sinnigheid 

daaraan gehad Ek het die vorms vir die oordrag van eienaarskap geteken en sit dit ook by 

hierdie brief 

En hiermee groet ek, Johanna. Jerome is dood - lank lewe Jerome. Ofwat ek ook al nog 

sal besluit om myself in die toekoms te noem. Miskien Francis. Van die sewe sakramente Ie daar 

nag twee voor - die laaste twee. 

Jerome 
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Leila staar na 

N agmaaI en doop. 

die Prolcstante 

ConfIrmation 

Leila In 

ordination. Nie, in Jerome se 

wat 

269 

dit l\\ieeae en 'n derde keer. 

in haar teen te werle, probeer aan 

huwdik Inseening as sy reg onthou., ja., ordination. 

Berou of boetedoening. En saIwing. 

beelde ,vas nie boetedoening nie, maar 

isoseer die inseening nie, maar die ordening. 

God? Sy sondigheid? Sy boosheid? 

of boetedoening en saIwing. 

wat 

as 

laat haar hande. Sy was reg. Jerome het bepian om dood te 

Hy wou sy lewe Francis van Assisi spee!. 

"'"10"'''''''' wou Johanna hom nie? War het tussen hulle 

het dit 0 ... 1< ........... 

Leila 

die oppervlak 

hy nOlnseu 2(~SKl!et het? 

en laat die seer wat in haar opgestaan het 

was ook reg daaroor dat daar iets was tussen I .... ,., ......... en JOJtarlI1a 

wat heeltemaI op 'n ander vlak het as dit wat tussen haar en Jerome was. 

seer kans om deur haar te trek voordat sy dit vasvat. Ouke~ dan was JOJtarlI1a 

faktor IPf',n ...... 'r> se Wanneer ook aI. Berns daarby. 

na 

moet eers probeer agterkom hoekom Jerome hOlnseif tog geskiet het, voordat die res 

" ....... ,~ ......... en hee1temaI buite verb and dat sy vir die eerste aI 

wat op die tweede Augustus vergeet het. 

JUj.UU'L .. a se en laardal2: se besluit sy dan .. Sy het sedertdien 'n gehad 
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om te worste) en nog cen gehad om at te Bwtendie~ hoe durf Johanna \ir m 

hare \ iieg oor 'n verdaaiing van die waarheid en boonop wt haar huis jaag as sy self agter die deur 

staan. sy en Jerome vir haar het dat daar tussen hulle was. 

t.:yk eers na die res van die se inhoud trek net \innig aan sonder om haar te 

steur aan on ..... pr'na T erwyl sy stap, trek haar jeans .s"', ... ..,tu.U\. styf, maar ignoreer die 

van \Teugdes. 

Machiel weer in studio. Mozart het plek gemaak \if die 1812-Overture. 

" Hy kyk rue van sy werk rue. "Sit solank, ek maak net hier klaar." 

Sy gaan sit op die krukkie by die tafe!. goed het jy Jerome werklik S"'''''''''' Machiel?" 

kyk oor sy skouer en gaan dan weer aan met sy verfWerk. 

"Hoekom vra jy?" 

"Ek gister met gepraat." 

Machiel sug en sit die palet neer. Hy gaan sit op die ander krukkie oorkant haar, met 

die kwas tussen sy hande. Klaarblyklik onbewus daarvan dat hy spatsels rooi uitstuur na sy jeans, 

die die vloer. hy het \if jou vettel dat ek gay is en by Jerome aangele het." 

"Hetjy?" 

Machiel vou arms voor hom en hP.f~rp. 'n rooi verfstreep die mou van denimhemp. 

"Jerome het llI'ense getoets, Leila. Alle llI'e:nsle. Dit was aard. En hy het 'n sterk geslagsdrang 

gehad, soos jy seker weet." 

"Julle het 'n verhouding gehad?" Leila kan rue help om geskok te wees rue. Johanna 

en Jerome en nou IPr ... ,rnp en Machiel? 

ivIachiel skud sy kop. Ek wens ek kan 008 het." sugen af na sy suede-
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st.;\vds. Dan kyk hy \"~~r op. "i\faar ~~n a.md he! hy 'n zol te voors\...yn gebring. Ons h~t begin 

gl.:sds. Verby die nonnale grense. Gepraat van afgronde wat meeste mense rue aandurf rue. Van 

p~ak .;.\peri~nces. Ons hetgepraat van ongeoorloofde seks. v'an die opvv-inding daarvan. Ek het 

hom vertel van die insident wat my sekslewe vir altyd opgefok het. 'n Man wat my as kind in 'n 

publieke toilet ingelok het." Hy sug en J...');k weg deur die venster. 

Leila wag. 

"Oit \vas rue die feit dar hy my 'n blow job gegee het wat so erg was rue. Oit was die feit dar 

ell. dit ten spy1e van die angs en onbegrip wat ek ervaar het, ten spyte van die skuldgevoelens en 

ailes, dit geruet het. Dis wat my seksualiteit in sy moer ingestuur het." 

Hy lag skor. "Oit het my 'n fortuin gekos aan sielkundiges om dit uitgewerk te kry." 

Hy k-yk weer na Leila. "Ek het by meisies geslaap. En by vrouens. Oit was aangenaam, 

maarek het nooit by 'n vrou daardie soort opwinding, die opwinding wat net die ongeoorloofde 

bied, ervaar rue." 

Macruel sit die kwas neer, tel 'n pen op en begin dit deur sy vingers vleg. "Jerome het my in 

ruil vir my ontboeseming van 'n voorval uit sy jeug vertel. Ook binne die konteks van die 

ongeoorloofde. Ons was vol boom en albei tot barstens toe opgewerk." 

Leila voel skielik duiselig. "Julle het seks gehad?" 

Macruel glimlag sinies. "Bill Clinton beweer dat fellatio rue seks is rue." Hy trek sy skouers 

op. "Jerome is die volgende dag hier weg. Ek het hom 'n paar weke later gaan opsoek, maar wat 

vir my die begin van iets kon gewees het, was vir hom bloot 'n ongeoorioofde ervaring ter wille 

van die opwinding. 'n Insident om saammet die res te liaseer en weg te bere in die skuilhoeke van 

sy geheue. Daar waar die leers rue te dikwels oopgemaak word rue." 
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"H~t jy hom ooit "tn",rI?"",,,,, gese jy gaan brocr of "if gooi sy 'n lJip 

bos. 

S~ hoI. sit die ""' .. ' .. "', ...... nus. Met ."".-r ........... se 

dood het ~k niks te make 

Jerome gedeel het was 

me - of dit nou selfmoord was of 

om oor selfmoord te pleeg me. 

buitendien, wat en 

binne die konteks van 

persoonlikheid, sy aard of ervaringe voor dit " 

na 

staar nf"1'nCU'nl1 na kwas wat blerts rooi Ie. insident waarvan 

vertd het uit sy kyk op. dit met Johanna Buitendacht te doen Ken 

weet van haar, maar ek ken haar eintlik me." Machiel skud sy kop. weet me 

hyverwys 

kon aflei me." 

het me name gerloelm rue en ons ..... ,n. ....... nooit so 

staarl op, druk sy hande sy broeksakke en staarl met na 

voor die studioventer. 

Hy lieg 

"Hetjy 

Leila staat na 

steeds vir 

hom liefhet en 

Machiel 

maar bestuit un"",",,,, waaroor me. 

uergel1laa, Leila? liefgehad? Onvoorwaardelik?" 

denim hemp se los pant wat oor sy netjiese sitvlak hang. 

mooi. weet me, maar so gedink. Ek het 

ons geesgenote is was ons so i:)ruJLlv.,lU wat soved 

Hyis 

lank gedink dat 

" 

enkyk na "En sou jy hom kon liefhe as jy van hierdie dinge 

aetllleef het? Van donker sy1" 

Leila 

stoot deur die 

die deur 

en sjor in die 1J1a,aI)U • .uu 

weet me. Ek weet eerlikwaar "'n stroom water 

Machiel se :;otf'f"l.Vf'rt Sy lig lemmevan 
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die \vindpolllp verblindend in die son terwyl dit die oenvaters na die oppef\tiak trek. "Oil hang 

af wat claar tussen sou gewees het. tussen ons reg was, sou die res kon 

aanvaar. 

"Onvoonvaardelik? Nie ten spyte van maar omdat?" 

Leila k-yk hom aan. 

"'Dis tog /1""1" ... "",.,,, van unconditional ..................... rue ten spyte van die ..... 15 ....... wat-

ook-al rue, maar ook daarom, juis op grond daarvan." 

Leila k-yk hom aan. 

rue so m()elllKe Leila? Jy het nus.K1en die omvang daarvan rue,. 

moes geweet 

omdat hy 'n donker kant 

donker kant het. Nou wa weer: Het jy Jerome ~-"e-'''-

het often spyte daarvan?" 

"Hetjy?" 

Machiel dram weer was nooit die gelleClrlUlClQ om uit te vind rue. Il"rnmll" is 

trek sy "' ...... " ....... op. dink tog ek sou liefgekry het vir dit wat hy as 

boosheid gesien het. Nfiskien omdat ek met my eie moes vrede maak, myself moes leer rue 

.... _' ..... nr"'_r\T rue maar because-of. ek dink dis waar die verskille. Mense wat hulself 

UI;\,;aw,1; of wat ook a1, het dit hulle om ander lief te kry, v'I;i""aw,,,,, of wat ook at" 

moerse tall Watjy vir my IS liefmoes 

"' .... n .... hy 'n pistool teen kop keer as hy my rook?" 

jy het dan verwag dat hy vir jou moet lief he juis jy die een ding doen wat hy 

verafsku?" 

het venvag dat hy moes liefhe dat die een wat hom rue aanstaan 
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m~t die ander \va( hom aanstaan. " Dis dan 

\vaarom rook, Leila meteens. Gedeeltelik in elk gevaL Afgesien van die Velf"i:I.rlI"i ... ~n 

ckmcnt en genal \vat tot 'n groat mate daaruit put. Sy hou 'n rookskerm voor en hoop dat 

verby die sal sien, die parfuum war Leila sal raakruik. moeite am daarby 

uit te kom. \vat 'van Charles verwag het 

:;vlachiel am en vou sy arms voor hom. jou at voorheen gese, ek sped 

dalk die fallen orake}, maar die antwoorde moet elkeen vir homself uitwerk. deel van myne 

met jou, en as dit thought provoking is, great, maar dis at wat dit bedoel is am te wees. moet 

JOu antwoorde vind. Hulle is netop plekke." 

sou Jerome kon lief ten spyte van, dink sy toe kothuis toe en tot 'n mate was 

dit juis sy danker kant wat haar na hom toe aangetrek sou sy hom ook daarvoor kon 

liefhe. kan nog saamleef met gedagte van Johanna en Jerome, as dit afgehandel 

was voordat Jerome ontmoet of voordat hulle momentum kry het. 

die wat voor haar n: ... ,."r.,!,,~~~,,", oproep van mooi Machiel en Jerome om 

mekaar ... 

Leila 'Vinniger en vinniger sodat uitasem is toe sy die deur oopsluit 

Jerome se aan Johanna van af toe die oopmaak en wind saam 

nooi. buk om dit op tel tel stampsy met haar heup teen die leer en stuur dit ook 

toe. Die binderknip spring oop en dan is net blaaie die vloer 

en die blaaie bymekaar maak. As daar erugsulS 'n volgorde in spul was, 

is clit nou altyd 
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dan sien die koevert A~-grootte. Wit. Gepons aan die kant, dus was dit ,,; .... 1J ......... ' ..... 

Sy draai dit om. Leila -

L,.;ila ander blaaie net waar hulle is en gaan sit by die tafel. Sy girts dit oop met die 

van teelepel wat van vanoggend se bolkant boontoe op die tafel bly Ie 

het. 

Sy haa! die spulletiie exampad blaaie uit. Dis feitlik van hoek tot kant volgeskryf in Jerome 

se netjiese skrif. Leila rek vir brit 

Die gooi dansende ligkolle oor die letters toe huiwer voordat sy uiteindelik die 

steeitjies agter haar ore haak en brug stewig op haar neus vasdruk. 
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9 rvfaart 

My liefste Leila, 

Ek sit mer by my lessenaar, maar aan jou kant daalVan sodat ek by die venster kan uitkyk 

Ek onthou nog goed jy het ek verkies om met my rugna die uitsig op 

wen, en in die verte die plaasdam en te - binnetoe kyk eerder as buitetoe. 

Die priee! se blare is aan verkleur. .,I,(~,I,(""""""."" "',"' ..... " ... " ... aan '-'''WF,J''' se D 'aU venons-

nous? Que sommes-nous? OU alljOI'L~~-n()u!, 

We? HThere Are We Going? 

Die herfslig glim op voor 

moed bymekaar te skraap om tot hier te kom waar ek 

lafaard wees of die lafhartige held? 

Where Are 

bamsteen. 

my maande geneem om die 

moet besluit. Gaan ek die heldhaftige 

Ek het altyd geweet dat ek eendag brief moet Nie op die rekenaar 

rue, maar in my eie handskrif en met pen en ink Sodat ek dit uit my wt kan skIyf. Letterlik. 

En wanneer ek die brief klaar gesktyf het, sal ek die rewolwer opte~ 

sneller trek S6 het ek my voorgeneem. Die mond natuurlik omdat die slaap 

albei is tog op die ou einde ewe grusaam. 

en 

Maar hierdie voorneme het ek gemaak voordat ek met my bee Ide 

In die maakproses, in die beeldende proses, het iets 

nou moet ek kies. Hou ek by my aanvanklike voorneme ek 
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Elke 

dat 

het sy voomioeisel en waar die probleem Ie van kcuses. 

soos 'n keuse of 

ruc. gevolge van dit wat jy doen of rue doen of rue 

is dit so 

soos 

Skrikwekkende gedla1rte. is dit Nie of verkeerd rue. 

\ir ons met ons Ml1usttese straightjackets wat altyd maar 

sonde rue. Mll1d-lbo!1l!11Ilg stuff 

haak van ons reueanltarld aan 

Maar om te kom tot die OeC~lQle. 

Ben het 

Beware of the stories you read or tell: subtly at night, beneath 

unconsciousness, they are altering your world 

Ek kan van die proses terwyl my beelde gemaak dieselfde 

waters of 

My world was altered 

en karl nV111"",,,'O' byvoeg """",n.."n recognition and ,un""",,, my W1Jrae,st i1:na!')'inino'." 

Okri ook 

When we have made an ""I "1«'-'''''''_-'''' or a chaos into a story we have transformed it, 

sense of it, transmuted the domesticated chaos. 

En wat met my gebeur het. Die is 'n storie. storie van Jerome van Niekerk se 

kyk 

Soos storie, staarl ook die storiewereld van my beelde op sy Die lieg van 

verhaalmaak is onmeetlik. Iemand het juis op 'n kol gese dat aIle fiksie grootliks 

outobiografies is en aUe outobiografiee " ... yu .... fiksie. van my beelde asook dit wat 

in hierdie brief vir verte~ Wie van ons ken in geval die waarheid? 

Bestaan daar soos 'n aIlerwaarheid? dink SOInS waarheid kan net gemeet word aan 
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ooreenkomste wat De~.ta.a~ tussen interpretasies van gebeure. 

Nietemin, toe ek begin met die beelde het die middel van gestaan, maar 

len .. ); I ek die beelde 

my geleidelik 

het, ten'\i-yl ek A .. .,I""....,,+"'''" aan se tak gehang het dinge 

sin maak. um~m41elliK voel dit nou asof chaos binne my 

begin tem - hoewel ek dit oorwin het nie. 

(Ironies genoeg ek nou die dag dat voIgens die '1I:u-,ar, ... " ofHesiod, een van die 

oergode en die seun van Chaos (letterlik Yawning Gap) was, maar dit daar """ ..... """ .... anders dwaaI 

te ver van wat ek moet 

Ek het in stadium met jou oar die boosheid van mens. Per nog, as ek 

onthou. het jou vertel van eks:pel1m1ent wat 

Afen ek het vir dat ek jou wwl1UQ~ sal vertel weet dat 

and well and in Jerome Vandag is daardie dag. 

het vir jou gelieg toe het dat die boosheid onderliggend Ek het my boosheid 

ken op meer as intellektuele of spekulerende viak. Ek het van aangesig tot aangesig daarmee 

gekomen dit nie oorwin 

het hierdie fatal flaw vandaan 0"'1.""' ..... 

in die saad van 

De<lonnClrae. gemuteerde 

Hnp"p_!l~rO'l"''''I:I:,n1''U wat my volle? Of 

het dit Ie wat geroep het, swem vmruger, 

vmllU~~er, nog net entjie, bring my die pit wat my vrug maak?" 

Jitre, Leila, waarom moet dit dieverbode wees waama Waaromnie 

of die donsbedekte perske me? Waarom altyd die van die boom van en 

kwaad? Ek kyk na venimpelde slang wat tussen my lieste en ek wonder waarom die 
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serpent skuld vir as hy rue te .. vord 

weet dis retoriese, 

Dis baie meer .. .-'rp<n,·prn om te vTa 'n vTOU het drang en in 'n 

seun Weet julie hoe dit voel om tedat die nate van jou peester 

wat te dik is, hoe die ballas beur en beur totdat skil van jou 

knaters asof dit gaan 

weet ek grafies, maar wi! he jy moe! begryp. "'1"'''''',',1{' begryp. 

Begeerte is P}TI wat moet word, drif wat deurgedraf moe! word. Veral wanneer 

jy jonk en belustig is. Dat my hande rue Seker genade dat daar 

want by tye sou ek definitief 'n breuk UPIl.t:u,ut:n het. 

gekry het jare 

binneis 

Nou Ie ek snags dikwels met my gedrewe geslag my bedrewe hande en dink aan jou. 

Ek pro beer die presiese skakerings van jou vel onthou. tekstuwverskille. Ek DnmCIC[ die 

nuanses van JOU naamgee. proe jou in my drome - onthou dan, d3ar anders. 

Ek aan JOu, en ek wi! daardie nag toe weggery uitruk uil ons albei se 

~l;ilIII;;UI;;;). nit tot maak, tot niks herste!. 

Want die jagsheid is uiteindelik net 'n simptoom van wat vee! dieper 

Ek lyflief, maar ek ookjou kop en alles wat jou de maak. 

Jou intelligensie, kyk na jou weetlus. het jou melancholie lief, en 

jou buie. jou eerbaarheid Jou volksvreemde siening van goed en en 

jou sorns onthutsende naiewiteit. Jou depressie, jou behoefte aan selfkastyding. Jou maklike 

Die en van jou skuldgevoelens. 

En so ek aangaan. dol Let me count the W0IS. I thee to depth 
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breadth height A~v soul can reach ... nou of plek om Elizabeth 

Barret H ... ,r.u/ ... i",n aan te haal Walek st!, Leila - en ek wit jy moet dit on thou wanneer jy 

die brief lJaar liefdesdrif, seksuele begeerte na jOll, in liefde en 

suiwerheid ontvang en .... ",,",,,ru·,,, 

kan ek van die ge11eSlS van my rue. 

jou skok, !vlaar jy moet weet wie en wat ek werklik is. Noudat my ......... " .. ""'" 

voltooi is hierdie fInale met ware befou. 

l'vliskien moet ek dit in sprokievorm aanbied. Myself so distansieer van die 

minder rou oorkom. 

Sodat 

"""":t'"'l",, twee-en-veertig geJede, was claar 'n baie mooi wou. Kom ons 'n 

koningin. Koningin Annelinde was getroud met 'n sensitiewe koning wat van mm i'r"':'l .. ,~r 

maar m(J~olSte prente mm. Koningin Annelinde het tot haar ontsteltenis feitlik 

UY''''''''LIA swanger en moes boonop uitvind dat dit 'n tweeling was. Die identiese ""T."''''.·.", 

hoewel net 'n uur of wat uit mekaar, op verskillende dae gebore. Hoewel die se 

geboorte relatief maklik was, wou die rali~""n,,,,, kind net kom By lye van en 

uitputting haar bewussyn verIoor, maar uiteindelik is die tweede seun tog 

Van begin af Annelinde die seun verwerp terwyl besitlike vir 

haar eensgelborene ontwikkel 

Annelinde was geskok oor die ""'·~"'lI", ... "f'.nn wat die Vf'.lrun~arlnp' en gel)oc)ne aan haar 

perfekte liggaam gedoen het en het telkens die seKemlg by ander konings, prinse, knegte en 

bedel.aars gesoek dat nog begeerlik 

Die was op die punt om haar in die buitenste dui~ternis te werp toe hulle 
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het hom verseK,er dat dit 

is op Annelinde se veIjaardag ...... ""hn .. "" 

en hy het haar 

Weer eens was haar ll51'; ....... ' .. vemiel en die 

Die dogtertjie 

heelwat 

meer as die eerste Sy het die ",rrt,.,.ri1·"'" daarvoor versekering van 

oeg;eer:l1kt1leld by ander opsoek. KOnltng het .Q:enoe.Q: "'WLI'~_. Hyhet koningin en haar 

kroos verlaat en weer teflllgfJ~eKleer me. 

Jare later het hulle gehoor dat die KOI1tmg gesten nadat hy ",,,,,l1lr""''' het, maar teen 

daardie was die kinders te gewoond aan die gedagte dat hulle verwerp om 

legkaarte van lewens by die nuwe gegewe aan te 

Nietemin, die KOltunllID het nog meer aan die aandag van mans as ooit te 

vore, maar het 'n .L"''''''''.Lll~'''' werk gekry en 'n kasann van huis op 'n plot l5"""' ........ 

Annelinde haar eersgeborene voorgetrek en ander twee KlIlldeJr8 verwerp. sou 

byvoorbeeld saans by eersgeborene enhaar teenoorhom tenvyl sy 

skaars met ander twee kon kommunikeer. 

Die dubbele verwerping was vir ander twee kinders baie swaar. sou dink 

n ..... r,pnp daarby sou fS""L'''"'~ het dat hy vo()mc~tre;K IS, maar teendeel was waar. Dit het 

meegebring dat nveelingbroer hom op sy beurt ook verwerp endat 

,,",11\.Ul~ probeer 

gevind het 

Ag, jirre 

het sodathy 

fok die sprokie. 

moet ""1'''':>1""n en die lief de wat by rna 

rna was altyd aanbanklik waat: dit my aangaan. was so dertien, veertien toe sy een 

aand by my 

Syhet 

ingestap hetop 

my kom si~. En toe begin hull. 

en lees. 
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"Hy't my ook jou pa." 

het rue eens Dre:Sles OP'AlP'~f na \\<le sy verwys rue. so 'n verskeidenheid geK.om 

t:n deur die jare. 

"Dis oor ek oud word," het gese. "Ek word oud en ek word lelik, Jeromie, en binnekort 

man ooit weer na 

Haar verbeeldiog 

ooit die pencil test J!.'''''UIIUlIJ!, 

Sy het haar borste met 

kan rue eers meer on thou 

Van 'n pencil test het geweet. Ek wou troos, maar het rue geweet wat om te 

rue. Ek het my hand op haar 

Vir 'n oomblik het sy net so bly sit. Toe het sy my in terwyl sy haar borste 

streel. 

het my kop laat en onlt>egMlenc toegekyk hoe 

oomblik later teen been op. My oe het toel~eg'il3ll. 

met die lang skulppienk naels 

My lyf wou rue onthou 

deur agter haar hoor toegaan. dat my rna is rue. Ek het my eers weer oopgemaak toe ek 

het verstard bly sit met my broek en my bene nat en taai van 

swaar in die lug. ' 

""'"1""" die reuk van ammoruak 

Ons het nooit oor voorva! rue. Ons het aarlgelgaan 

rna het op 'n baie su[mele Iltanler ...... """'.'" teenoor my begin omree. 

kon insien. Haar lang soms terloops van my nek oor my 

niks gebeur het rue, maar 

gebuig dat ek voor by 

laat gaan, maar te 

en te sensueel om moederlik te wees. Sy het tussen 

rondloop met net 'n handdoek om haar. 

badkamer en haar kamer begin 

En elke keer het dit 'n wit van sy 
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my broer en suster dit het, weet ek Ek dink rue so rue. dink ek dit 

moes op """" .... ':o..t.n'" v1ak tot hulle deurgedring het My broer het meer afsydig 

teenoor my, en my suster meer ek terugky'k, besef ek dat ek haar die naaste was 

wat sy in 008 aan 'n pa-figuur kon kry, maar dit natuurlik toe besef 

En toe ontmoet my rna vir Hy was die ordentlikste van die lot at was hy in 

vrye tyd 'n backyard mechanic met 'n voorliefde vir skroot. My rna se uitlokking het 

opgehou en die atmosfeer in huis gelig. kon weer asernhaal en kon dit regkry om 

myself \\>ys te maak dat alles net 'n droom deel van my vrugbare verbeelding - al het ek soms 

nog wet dreams gekry waarin ma 'n vae rol gespeel het. 

verhouding met het 'n hele geduur voordat my rna een aand van die af 

teruggekom het, oe dikgehuil. het 008 uit sitkamer ~I;;J,aag en die een melancholiese 

na die ander geluister terwyl sy bottel wyn laat opse hel Daarna het in 'n bottel 

brandewyn ingeklim wat nog 

het in kamer en meeluister. Na Franltoise Hardy, Mouskouri en John 

Denver. Party srutte oor en oor en oor. Met my ma se gehuil tusserun. 

Ek moes aan die slaap het, maar ek het wakkergeword toe my kamerdeur hoor 

toeklik. het my ma se parfuum geruik. het gekom in bed en begin na die 

skakelaar van bedliggie. 

Jemmie," sy gefluister. tong het Sy het tangs 

myop bed sil Dit was pikdonker in die kamer. --.... '~T"' ... het my gelos vir 'n teft wat 

by ons kom werk het." 

15 '<>""'''''''r Ma." stilte het so swaar S008 die donkerte om 008 15"' ...... ;5· sal 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

... vel!r iemand anders wees, Ma." moes breek. 

nEk weet meer of dit die moeite werd is rue, Jeromie. Ma is so 

Ma. J\'iore 

,. Sy het my hand 

Ma." weet rue of ek dit 

myself van voor af weer 

weer berer," het ek probeer troos. 

donker gesoek. 

en of ek dit s"' ...... ,,'" 

haat. My lyf gehaat. My rna 

boom rook en begin drink. My skoolwerk het met rasse skrede .$Iote.nllif !:>"!;;'lI4.!.l. 

het 

Ek was te 

om los .. ,"" .. ..,,,,,,,, op die dorp te doen om te verdien vir my verslawings om nog aandag te 

aan I<r"~""lp"L' ook. 

En toe kom Pieter terug met vragte skroot en 

wou ryk word en aangaan soos vantevore. 

hy op een of ander 

res in elk 

en my broer het nog verder uitmekaar gedryf terwyl my suster gedink het ek is en 

heldhaftig. En toe, sommer so skielik, het sy haar be wondering en heldeverering oorgeplaas op 

een van eenstespan rugbyspelers. 

dat oor hom swymel en nie oor 

maar was weer min of meer 6"' • .....".""6. 

het meer boom gerook en meer J"."' ........ n ..... 

ek haar altyd 

My rna en Pieter se 

My broer het sy 

(''''r .... , het, was ek nou C;:Pf'ropm 

u"' ......... """ het wipplank 

was skielik 

plot, 'n hele ent van 

wa.ardeur mens nie kan hoor wat 

ou .l<.ruiann met sy groot en kamers, sy dik mure 

ander kamers aangaan 

OU Vl"'",,",UI4lU waarin ons in ....... "'ul ... 'rn het. Dis 

en rook het. En suster my een uu.· ........ 'O 

die zolwalms het skielik "" ______ hoe mooi 

was claar 'n vrugteboord en 'n 

plaasdam dat ek altyd, my 
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Sy \vas vOhVJSse met 'n asemrowende en my rna Se en \\iulpse 

Die hel die \. TOU haar Heeltemal te natuurlik, maar wat 

jy met 'n rna soos ons s'n. 

as my sonde maar by my rna het 

Jeroen het op ons Tenvyt greep van was. so het ek in 

suster eeumn)ro<~r toegekyk het. my 

JulIe is almal het hy my begin skop en toe met vuiste nV(1<'!l1am 

Toe hy uiteindelik ophou, was my suster 

Ek het gele. Ek weet wie van die twee vir haar het maar my rna 

my so gekry. Sy regop gehelp, my 5""''''''''' om my swembroek aan te trek en my op 

een of ander TT1:·ITUt' .. by die huis gekry. my in 'n warm bad water gesit, wonde en 

kneusplekke versorg. 

volgende v""'''' ........ het sy 'n kJomp ,... ...... ,..."' ... '" gemaak. 

Teen middag, voor die skoolbus gekom het, het in die kar en my na 

QI'()terll!e Karoodorp ver van Oudtshoom af Daar het sy my in die koshuis en Ulf':UUic:rv 

koshuisvader het my "' ....... ..., .... ., by mense uitgeplaas. teIlKi:;er om boer te plant, 

'n ander 'n man en sy "TOU wat 'n vrugtestalIetjie het en hulp gehad het en so 

aan. Naweke kon ek in aanbly. 

Ek het die gelos. Ek het my verdiep in my enige boek in die 

hande En ek het Tot amper die in. Ek kon my op die water 

uithaal sonder om ander seer te maak. Later hulle my toegelaal om buite normale ure te swem. 

was , ..... ,,.,..,"' .. ,, teen daardie tyd hul voorste swemmer. 'n Voorswemmer semi-\voesl;yn. 
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sou 'n fidd day daannee kon het. 

gelees of geswem het het ek geskets. Ek het wat voorkom ",-,",0'''''''"", 

gdleim naluurlik. Daar was 'n· ouens wat aanvanklik 

rowe rots met 

miskien juis daarom. 

\nemleUJ, was, maar met 

kan 

Ek kon 

Hy 

''' ...... ",nrl.,. maak rue, tog wou ek rue 

dat ek 'n sissie is 

gedoen. Ek was in standerd nege toe die skool kunsondenv),ser bygekry het. 

maar een middag het 

...................... ",... .. " .. was na hom Qetleem 

meer my vakke verander 

sketse waannee 

"Kan Mencer my het ek gevra. 

bymekaar geskraap en 

het blaaie op 

na my opgek-yk. Hy was klein mannetjie en erugsins verwyf al gIo ek rue dat hy 

geblaai. 

die sketse vir my terug:geg~ee. leer teken rue." 

lerlleelrnnelO het deur en n.f,·f" ... toe hy weer 

leer om nog te " Hy het die waarop hy gesit het op die 

nvee gery. "Watjy nodig het, is om onder 'n behoorlike te studeer, maar 

intussen is al wat jy het. Maandae en Donderdae. Na studietyd. dat jy bier is." 

om 

'n week vir !wee h",,,'rldr,,, ure lank het geleer 

Olieverf, 

neergesit. 

jy, Van Niekerk?" 

Stuk hout, ~Jeneer," het 

Aan die einde van my standerd nege jaar het 

pntOQIT1Q venvard geannvoord. 
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'Xyk diep in die hout in, Van Nit!kerk. en se vir my wat jy sien." 

Dit was rue 'n vierkantige stuk hout rue. Langerig, met 'n effense kink in. Ek het gemaak 

SOOS hy ges~ het. Dit! klaskamer het verd,,\lYTI. Koenraad Scholtz her verdw\<TI. Nt!t die stuk hout 

en ek het oorgebly.Ek het my in die hout ingewunn. En toe sien ek. 

"Ek sien my suster, !'vleneer. Ek sien my suster in die hout." 

"Nou haal haar daar uit, Van Niekerk." Hy het 'n spulle~ie beitels en hamertjies langs die 

hout neergesit en vir my min of meer beduie hoe om dit te gebruik. 

Drie weke later het my suster uit die hout te voorskyn gekom. Blink en glad en begeerlik 

soos sy 'njaar en 'n halfvantevore kruisbeen voor my gesit het daar agter die darn. 

Toe ek die beeldjie klaar gepoleer en behandel het, het Koenraad langs my kom staan. "Ek 

dink ons moet die verfkwasse maar voorlopig wegpak," het hy gese en 'n blok sandsteen voor my 

neergesit. "Wat sienjy in die klip, Van Niekerk?" het hy gevra. 

Dis waar ek leer beelde maak het, Leila, maar na daardie eerste beeld het ek nooit weer 'n 

"TOU as onderwerp gebruik rue. Ek kon rue, want daaidie eerste beeld het alles na my laat 

terugkom. Alles wat op daardie godlose dag gebeur het. Met elke tik van die beite~ het ek elke 

oomblik, elke emosie herleef. Ek het daardie beeld in die diepste donkerste hoek van my kas 

weggebere en nooit weer daama gekyk rue totdat ek my kamer aan die einde van my matriekjaar 

moes ontruirn. 

Ek het in daardie twee en 'n half jaar nooit van my ma-hulle gehoor rue. Sy moes my 

koshuisgelde betaal het en elke maand het die koshuisvader my 'n skamele bedrag sakgeld betaal. 

Maar nooit was daar 'n brief of 'n foonoproep rue. Ook rue daarna rue. 

Na skool het ek my diensplig gedoen. Comrades doodgeskiet, kamerade sien doodgaan en 'n 
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landm~montplo.ffing oorleef. En toe het ek by die Spoorwee aangesluit en my in Johannesburg 

gevestig. In 'n bachelors flat in Hillbrow. Vir 'n ruk lank was ek 'n stoker, later toe d.aar rue meer 

\\lerk vir stokers .. vas nie, het ek 'n dl)'\ver geword. Wanneer my skof klaar was, het ek bee Ide 

gemaak toldal die volgende skof aangebreek het. My geld het ek gebruik vir materiaal en vir 

boeke. Die res het ek gespaar. Naweke wanneer ek afwas, het ek kunsgalerye besoek. 

Johannesburg, Pretoria, oral. Ek kon met die trein ry waar ek wou. 

Ek was "Yf-en-twintig toe ek Delores ontrnoet het. Sy was (yn en klein en valerig en rue baie 

slim rue. Sy was 'n loonklerk in hoofkantoor. My oortyd is een maand rue aan my uitbetaal rue en 

ek het by haar uitgekom. Sy het gedink die son skyn uit my uit. 

Kort nadat ons getroud is, het twee <tinge net 'n paar maande uitrnekaar gebeur. Eers het ek 

Koenraad Scholtz by 'n kunsuitstalling raakgeloop. Hy het my voorgestel aan die eienaar van 'n 

groot galery en ek is uitgenooi om my beelde vir hom te kom wys. Hy het drie aangekoop en toe 

hulle feitlik onmiddellik verkoop, het hy my uitgenooi om saam met twee ander kunstenaars uit te 

stat. Dit was 'n baie suksesvolle uitstalling. 

'n Paar weke later wou Delores met alle geweld Kaap toe. Sy was nooit vantevore d.aar rue 

en wou Tafelberg'sien. Ons het op Groentemarkplein rondgedrentel toe sy skielik 'n uitroep gee. 

Ek het omgedraai om te sien waarna sy wys. 

Jeroen het opgekyk en vir die eerste keer in agt jaar het ek en my tweelingbroer mekaar weer 

van aangesig tot aangesig gesien. Ek het soos Lot se vrou gaan staan. Jeroen het nader geloop, 

maar ek glo rue dit was 'n wilsbesluit rue, bloot ongelowige reaksie. 

Jeroen het voor my kom staan. "Jerome," het hy gese. 

Ons het lank net stU na mekaar gekyk. 
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dat dood het hy 

deur my getrek. Ek het my kop 1<."'~'1'I."""', 

van die senik.s. Dit het laas jaar gebeur. Ons kon jou 

jou adres gehad rue. Ek is jammer." 

Sus?" Ek moes vra. 

T\vee kinders." 

het na Delores gekyk. 

het haar voorgesteL "En jy?" het ek gevra. 

"Verloof. Haar naam is Nfartie. Sy is bietjie ouer as 

UpsP()or rue. Die 

trou 

ongemaklik begin rondtrap, adresse en foonnommers ... t"."' ... ·,.1 en toe ge~!rolet 

r...:tr" ............ "'1"'iO'T maar darem met die hand. 

en Delores is rue uitgenooi na Jeroen se troue rue, maar 

het vertel hoe fokop sy van haar lewe 

sy baie aan my dink, at kon sy dit 

'n 

van 

my suster 

rna se dood. 

te "''''.~npt1''' 

selfde nog het ek Delores met een van die girls wat in die StalSle~(aI(:tetla 

'n Jaar of wat later kon Delores dit rue meer verduur rue en het van my 

was 'n verligting in baie opsigte. In ander was dit vir my die simbool van die 

mislukking wat ek van my lewe gemaak het. 

mY"lf tweede keer reggeruk. Ek het na my suster toe gegaan, met haar 
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het haar maarsy kon Ons cgtcr kontak behou. J~roen het at 

I!n toe by my kom inloer as hy aan die was en 'n keer "ir my dat plot ons 

grootg~\.vord in die mark was. 

. n v ... , ..... "'. by die nn'.ruiJ .... geneem en die plot gekoop. het getrek en kuns 

konsentreer. QeleerltnleHl is ek QenlOOl om oor my oee:loe te praat by 'n kunsskooL 

Kunsprofessor was toevaIlig die geltlO()r hom is genooi na ",...,,'rnn::.,-..., en allerhande 

Onder meer die een wat Bloem bygewoon het 

En toe jou res is, soos hulle geskiedenis. 

jy maar weet hoe na jou besoek lUll~eslen het en toe word jy so van 

kon Johanna se gat skop omdat jou daar ingepraat het, maar net om jou te kon vashou daardie 

nag vir my meer beteken as wat kan glo. 

toe daardie laaste aand .,. Ek kan nou nog verduidelik wat het 

rue. lvfiskien het ek Ie onwaardig gevoel voor 'n vrou wat in opsigte my gelyke is behalwe in 

meerdere in ander opsigte. 

Ek dit natuurlik me toe besef me, "''''",,',,"L,," is darem so wond<~rW,e ding, maar ek dink ek 

was my dieper onderbewussyn dat jou sou kontamineer met wat ek in en van 

myself het. 

As behalwe vir die episodes met my !wee my is wat sou wou 

verklaar en uitwis, dan is dit die die dam met suster en daardie .land toe by my 

was. 

Daardie aand reeds ",,,, •• ,,,,,~f- dat ek 'n moet maak aan my bestaan soos dit toe 

claar Maar kon me moed bymekaar om lafaard te wees En ek 
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ook begin besef dat ek eers 'n taak het om at te handeL Ek moes bieg en boetedoen. i\laar ek her 

nie geweet hoe om dit Ie doen sodat dit iets beteken rue. 

Op 'n dag her ek deur Pieter se hope skroot wat nog al die jare die agtenverf vol gde het. 

gestapo Ek wou daarvan ontslae te raak, maar toe aan Oupa Blikkies gedink en gewonder of ek 

hom rue moet gaan haal dat hy kan kom uitsoek wat hy wi! he rue. En skielik het ek 'n vTouefiguur 

sien Ie. Die heupe in twee \\Ileldoppe raakgesien en in die ploegskare wat 'n entjie boontoe gele 

het, haar borste. Ek het Lilith gesien. En dis waar dit begin het. 

Ek het soos 'n besetene begin werk. Later het ek vir Pietman gevra om my te help. 

En hierdie week, amper 'njaar later, het ek klaargemaak. 

Ek voel skoon. Gesuiwer. En baie moeg. Ek het my liggaamskragte uitgeput. rvIaar ek het 

uiteindelik 'n mate van vTede in my hart. 

En nou is daar net een ding wat oorbly. More kom my suster. Ek gaan vir haar daardie heel 

eerste beeldjie wat ek gemaak het, gee. Ekgaan "if haar my ander beelde in die kraal wys. 

Probeer verduidelik. En as sy verstaan en my dalk kan vergewe, sal ek my keuse uitoefen. Of ek 

sal 'n einde aan myself maak soos ek my aan die begin voorgeneem het, of ek sal op reis gaan en in 

die proses dem die sakramente van repentence en Wlction werk. Waar en hoe ek ook al kan, vir so 

lank as wat dit nodig is. 

En eendag, as ek die reis-opsie kies en ek voel dat ek jou waardig is, sal ek jou opsoek en dan 

kan ons daardie oesters gaan eet wat ekjou so lank terug belowe het. Of ons kan gewoon 'n 

koppie koffie gaan drink. En as Psyche en Eros dan tog weI bymekaar kan uitkom, wel dan, Leila, 

staan die poorte van die paradys vir my hier op aarde al oop. 'n Paradys wat Lilith waardig is. 

Ek is baie moeg, my lief. Ek sit al baie me hier agter die lessenaar en skryf. Miskien is dit 

net onnodig uitste~ maar ek dink tog dat ek more die finale besluit sal neem. Nadat my suster hier 

\vas. 
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go.:d het jy Jerome \\lerklik bedoe} familie en 

so Leila met een boud op die tatel in studio terwyl deur die van die 

duiwel en vrou op gaan. punch-drunk. Jerome en Machiel. Jerome en 

Jerome en mao en sy suster. Jerome en Jerome en die hele 

bliksemse S poorwee waarskynlik. En wie weet nog? 

Jerome en nie. 

"Nie goed Terwylhy was het ons oor diep maar oor familie-

dinge nie." Machiel nader aan die wat op die vasgeklamp Leila kan nie besluit 

of hy ingedagte of terughoudend klink 

"Maar jy toe at geweet van Jeroen? Jerome 'n tweelingbroer het?" 

Machiel knik. 

Leila staar na die wind pomp wat lui-lui van sonblerts tot sonflits. "Het jy geweet <lat 

die geboorte van tweelinge lande as 'n onheilsteken beskou word? is volkere wat 

gIo dat wanneer 'n tweeling gebore word, die een die kind van die biologiese pOl, maar die ander 

van goddelike oorsprong is. Dit natuurlik van verhaal van die tweeling, en 

Iphicles. het <lat hy van goddellike oorsprong is toe hy twee stange wat 

in die gegool vermorsel het." 

Machiel kyk oor sy skouer. "En watter een van die twee jyhet vermorsel'? 

Jeroen Jerome?" 

Leila trek skouers op. nie se een van die twee staar na gnostiese 
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\V~~t van 

dat claar 10 gebeur het en dat hy haar daarna nooi! weer 

\v~d dar hy 'n ding oar ma het, maar ek \veet 

sy susterT 

hang bewegingloos in 

~Iachiel, ons daar laat nie. 

hy het 'n suster " 

\vat nie." Hy 

"Kom ons laat dit 

wee! jy van sy 

Machiel sit die neer en gaan staan met anns gevou voor die venster. 

aura am hom. 

"Jerome het my van en suster, maar 

weet dat hy 'n insestueuse episode met haar het." 

Machiel swaai verras am. "Hoe weet jy daarvan?" 

"Dis nie belangrik wil net graag weet is en waar sy woon. 

v,,,,,,,,,,.,, .. " Leila 10 lug. vvil hierdie 

wat daar te wete is sodat ook dit agter my laat voordat ek vorentoe 

het nie. 

eers 

oggendson 

" 

wil haar gaan 

my uitkIy. 

" 

Machiel frons en kyk met iets soos ",,,!::',,,L'JVA 330. Dan draai hy weer na die esel en tel 

die kwas op. Hy fleets die sabelhaartjies heen en weer deur die ver£, maar sy 

"Ek begryp, maar nie dit sal wees am met sy suster te 

Wat is dit wat jy rue?" 

Machiel skud net sy kop. Hy vee die kwas p.f'Of!rhk 330 . lap at: 

Leila lig haar van die 

J eroen uit. En 

af. "Dan sal ek maar Jeroen moet bel." 

can of wonns oak, waar hy nou rustig met 

is duidelik nie 

" 

op staan 
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na se \Vat gaan daarby baat om ander mense se Ievvens van voor om te 

net om jou eie nuuskierigheid te 

\vil \v<;;el \'1/.11 die beelde beteken, en as ek dit agtergekom het. kan dalk 

met .lUes wat ek die afgelope tyd van uitge"ind het. En ek \,11 weet 

;e;,"';)N\~t het temy} dit uiteindelik werklike om dit 

te doen Dit veraL En ek ~nrwnnrn Ie " 

"Oscar Wilde gese: All art is at once ",u"1n,~,o and symbol. Those who go beneath the 

so at oyvn 

bel Jeroen of 008 ontsyfer die u", .... """,. verantwoordelikheid vir die peril 

aanvaar." 

"Nou maar kyk dan eers na die beelde voordat inneuk waar engele ligvoets " 

my dan." 

"""'i'"'''' sug. "Jy weet, Leila, .. u.~n.t." .. kyk 008 vas teen wat ons van Jerome weet. 

moet ons soos '-'VJ'U"~;'" maak en na se " 

lI..,U'v..,. 008 moet sy handskrif laat .. ' 

hedoel ons moel soos 'n .. -.,._ ............ "","u" ......... ;o; ... kyk wat Jerome se signature is in 

wat hy "" .... , .......... het Oit rue knoop aan wat 008 van hom weet maar aan dit wat ons kan 

'>ni""' .. L-n ..... uit sy werk self, Jy weet, objektief en los van Dl0~n-arle DI'ODe'er kyk." 

langsaam. "1Vfiskien is jy Anders soos Jerome gemaak 

werklikheid wat storie geword Nadie 

van die lieg en rue die meetlikheid van rue," 

kom staan en oopsprei op die tafe!' 
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Sy tel die foto van "TaU met die ran1Dc~enrn in die hand. 

dink hierdie is gebaseer op Typhon., 

\\iat ook Baphomet n.>rk .... ""rn word het bolyf van 'n "TaU van skouer tot he up tenvyl kop en 

die bene van bok is. Dit dui natuurlik op die veJ"Srrleltim! van dierlike en die goddelike, 

maar die bene van Jerome se is rue dierlik " Sy k)'k peinsend na foto. "Tamboeryne 

word tra,dlSloneel deur \;Toue bespeeL gebruik in die kultusse van moedergodinne soos 

en " 

i\Jachiel skud sy kop. " 

"Kyk beweging tussen hierdie twee beelde." v ... "' ......... met pinkienaelop foto. 

tamboeryn aan vir die \;TOU op die leeu met lotus in hand." 

kyk ingedagte na Machiel. lotus is die oer-plant soos die serpent die oer-dier is, eeJ"Ste 

roering van lewe in die oer-slik. Die lewenskrag wat die oer-modder in skoonheid kan omskep. 

henysenis of Enlightenment Dit is die UJPP'N1r!'l1X1P van die 

maan." Leila met die foto teen haar onderlip. 

"Maan? Ek verbeel my ek het erens 'n klassieke painting gesien waar die lotus 

gebore 

"Die vemuwing van die sonT 

Machiel trek sy skoueJ"S op. 

"Met maan en die son ons weer kniediep in die Uilhuis." 

"Dis iets wat my opgeval van die Uilhuis." Machiel skoef verlbuisies met groat 

omsigtigheid toe. "'n Huis is tradisioneel 'n simboo~ maar se huis is vol sonne wat 

'n ................ ,'" simbool is. Selfs van die spieels, wat ook 'n vToulike simbool is, is die vorm 
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van die son en op een van die spieels is 'n son '"'''n-'''\!'''~''' 

Leila staar na van die .;) .... , ............ ha.ar aanbidders het klaarblyklik albei 

........ <11 ... vanuit posisies - maan en son. " 

Macruel nek en skouers. "Die simboliseer ook die 

sirkels, Leila. Hoekom nou Helen bysleep? Nou probeer ons weer te 

"ly's maar ons na die sirkels. 

in die hand van vrou wat op 'n leeu sit. 

maar ons praat in 

wees," 

die vToulike maan

leeu simboo~ word moontlik 

verteenwoordig weer van die son se rutte en glansrykheid, maar ook hoedanighede soos 

krag, moed asook wreedheid." 

Maehlel vou anns voor sy bors. natuurlik 1V....,' ... " ... konnotasie 

" 

Leila vryf oor voorkop. "Nee, dis te maklik.'" Sy maak haar toe begin doelbewus 

die leers van haar um.!;SSlti uithaal en deurblaai. lion kills lunar bull. duiwel 

tamboeryn aan Astartel Anatiishtar/Cybele. 

Maagd-hoer met lotus een hand en <:!Ul!lllU'11 

tarnboeryn aan vir 

ander. Die Tarot-kaart, die Duiwe~ staan 

en erkenning van "Pf''''n,rop resesse. " 

Sy kyk skielik na Maehlel. "Ma en dogter. Jerome se ma en sy maar vervieg. 

ma dra haar vroulike 

"Waarvan praat 

en moontlik oor aan 1r'f',rlfTI,P se suster. " 

Hoekom 

oluwel te make? wat is elk geval die 

'''n Gnostiese is toebedeel met 

uit? Wat het Jerome se ma met 'n gnostiese 

tussen 'n 'n gnostiese duiwel en 'n gewone 

eienskappe. " 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

297 

~ Iaehiel frons. .. Klink reg, maar \-vat beleken gn.Qstles' 

'''n Gnostikus is, in 'n neutedop, op 

gdlcim van God." 

na die werklikheid, na 

"Klink "lr my maar najou average rue:-alets amme:aaan. wat ook 

deel van die gnostici is is 

het van die verskil tussen sy gnostiese gOEJSOlierlSS1.erung 

eeuse main stream Christene gepraat toe hy het: 

read black 'where I read white.' Hy was deel van die optimistiese 

Christene. Die gnostici het die pre-monolstiese Hebreeuse idee van 

gemalin van God, weer opgerakel. Dis nou nadat Moses dit goed J:!,"''''CUUl. 

skeppingsverhale so te verdraai dat die vroulike gesig van God as 

but you 

oer-

,,,","rrnr'lrn het uit 

die Bybeise weergawe. In alle oer-skeppingsverhale is die skeppende vroulik. Wat 

besluit om te maak - die vrou bring immers lewe voort. Maar Moses, of wie ook a~ 

konsentreer op die die patriargale sy van God en die moedergesig saam met 

uitgegooi. " 

"Dis nou aldus die gnostici, maar wat het dit te make met 'n duiwel met 

"We~ as God sowel 'n manlike as 'n vroulike he, en as 

teenhanl~er in Sophia kan he, waarom moet Satan 'n uitsondering 

l'vIachiel knik lakoniek. "Klink heeltemal .. pn,.' .... ·rnn " 

kanmaar Die optimiste onder 

sondeval as negatief gesien maar as deel van 
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slang as 'n simbool van lewenskrag en 

leennee~;ter van die mens wat Eva se oe oopgemaak het 

dat sy veronderstel was om die appel - of walse 

van 

uitidru~kkllIlg van die 

Daarom is die skepping me Ofl'VO.lmlllaK 

Will me. Alles 

teel!lSt(~llirtg is met Joodse en Christelike vvJa ...... '511"l". 

",/U.rlP''''OI' en verlossing nodig het om die 

lr .. "" ... h",.nr", uitdmkking van die vroulike 

g[u)stIese duiwel me noodwendig boos me." 

van God, lSnieKlllan se le\'l{enisklraQ 

m paradys is 

misterie. 

en mimte 

anders as 

Wat direk 

het aan 

me, net 

En dus isjou 

"En ons is terug by die idee dat daar is net Ko:ns<::K\'I(enlSle:s." 

'n mamer, maar dis besides the point nou. is, is dat om weet na wie die 

!wee beelde verwys." Leila huiwer 'n oomblik "Ek het 'n brief in die 

hande gekry wat Jerome kort voor sy dood het. Waarin hy my onder meer van sy 

suster en rna vertel. Ek wit me in die lyk vir my asof die duiwel sy rna is 

en Astarte sy suster. Ek sou raai dat en ek word klaarblyklik verteenwoordig 

Lilith. Ek dink me die maar heel moontlik 

vervohnaakte vroulikheid man maar nooit in sy volmaakte vonn 

me omdat elke vrou net 'n sien hy nou, binne 'n 

gnostiese verwysingsraamwerk, en nadat as kyk en M3lIDelrsK,lP 

beelWe het dat elke vrou haar ronddra - in reg Shekinah So 

geval." 

lvIachiel skud s:y kop. velWar heeltemaL En tog maak dit op 'n m~lm(~r sin." 
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is self nog venvard, maar erens begin dinge 

verkleef raak, waar hullevoorheen net elkeen 

Paar seepbelle 

rondgedwarrel en 

frommel haar mond nadenkend tussen haar duim en wysvinger. "Maar wat kan 

is dat Johanna np'rpt'." rue en nit 

major in sy lewe gespeel die foto's bVInel<~aaI 

ek dat sy ook 

dink ek moet 

as verskorung 

vu.""' ... , ... gaan 

in elk geval haar ",",'1>."'11.;.0 vergeet dus kan 

waarskynlik hardegat uit haar huis gejaag en al en niks vir my wil 

moerm wees omdat aile praktiese .... V"'U.'ll"~"'O vir my geslteel 

moet probeer. lets mis." 

Machiel kyk haar met 'n on~~elC'v\ frons aan. 

" Hy skud sy kop. 

waaragtig vir my 

vertel het dat dit rue." 

Johanna wat?" staar na 1\1:achiel. "Machiel, antwoord my." 

"if my 

Maar 

Jerome 

vou arms voor "Nou goed, met Johanna, Leila, maar moet 

bel rue. Gaan praat met van aangesig tot Jy het meer as eruge van 

ons maar jy mis 'n van die legkaart. 'n paar is 

Maar laat sy rut " Hy hou sy kop "\Vaar het jy aan 

En van watse praatjy?" 

hetvir watJohanna se huis wat 

uitdmklik toe moet kom. Een wat 

Johanna of Jeroen het rue, want was nog geseei. was 

wat Jerome vir my het die dag voor " 

wenkbroue soek op. "En hoekom sou " Hy staal' na Leila. 
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':Jy cn kroen?" 

"Ek en Jeroen niks rue," se Leila kortaf. "Ek saljou voorstel oorweeg. En kom groet as ek 

bcsluit om tc ry.·' 

Macruel knik. "Maak so." Sy mooi mond plooi in 'n Merlin-glim1ag. "What tangled webs 

\\ie \-\ieave ... '· 

Leila drentel kris-kras deur die dorp terwyl sy dink, oorweeg en dan besluit. 

Sy vind Loes in haar groentetuin, besig om spinasie te sny. Sy kom regop toe sy Leila sien, 

lig die strooihoed van haar vaalgrys hare en vee die sweet met haar mou van haar voorkop af. 

"Ek ry al weer. More. Vroeg-vroeg." 

Loes trek 'n verbaasde gesig. "En waarom toch?" 

Leila vou haar arms. "Ek moet vir Johanna gaan sien. En daama sal ek moet uit te vind 

wanneer ek by die universiteit moet inskryf. Besluit watter universiteit. Waar ek gaan bly. Ag, 'n 

duisend dinge. Dis tyd dat ek my lewe face en aangaan. Of liewers, begin." 

Loes knik. "Dat begrijp'k toch weI." 

"Ek sal vanaand kom reg maak met jou." 

"Ek maak vir ons lekker gevulde pannekoek." 

"Dankie, Loes." Leila slaan haar arms om Loes se skouers, put 'n oomblik van haar kalmte, 

haar pragrnatiese sereruteit. 

Leila se voete kry vir die eerste keer sedert sy die maan claar sicn opkom he!, weer koers na die 

Uilhuis toe. Sy moet wag vir die gids om van die toilet af terug te kom om haar toegangsfooi te 
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bdaal. 

Ironies. dink sy tcn .. yl sy in die swart kamer wag, dat die besoeker nou juis hier moet inkom 

\vaar ni-:mand ooit in Hden se tyd gekom het rue. Dat Hden se ontvangslokaal nou juis die 

duisternis is waarheen sy haar pa verwerp het. ivliskien is dit juis die gatkantvoor-volgorde \vat dit 

moeilik maak om haar te begryp. Of dalk rue. Dalk is dit juis goed so, dat die besoeker van die 

donker na die Jig beweeg. Soos Helen probeer het om te doen. 

En tog het Helen ten spyte van haar kompulsiewe soeke na Jig dit nooit gevind rue, vermoed 

Leila. Nie die g1asbekorste mure, die groot vensters, die spieels, die weerkaatsingspoele, die sterre 

of mane of sonne het werklik Jig in Helen se lewe gebring rue. En toe sy selfs ook daardie dinge 

saam met haar sig verloor het, en blind geword het juis vanwee die glas wat sy gemaal het om Jig in 

haar lewe te bring, het sy die duistemis van die dood opgesoek deur wassoda te drink. Kristalle. 

'n Laaste desperate poging om g1as en Jig en helderheid binne in haar te bring. En drie dae 

daarvoor gely. Die ligkristalle saam met bloed en ingewande opgegooi en finaal die duisternis in 

beweeg. Die fmale duistemis inbeweeg. Of sou daar vir haar lig aan die Anderkant gewag het'? 

Hemelse pOOite en strate van goud? Maar strate van goud sou vir Helen ni.ks beteken het rue. Sy 

sou waarsk'ynlik veel eerder in haar Camel Yard wou werk as om harp te spee!. 

"Ivlevrou?" 

Leila ruk uit haar mymering, betaal en stap na die swart deur. Die sementleeu wat die Lion's 

Den met motorlampe vir oe bewaak, staar haar nors aan. Die cockman 10k haar met sy oop gulp. 

Die hostesses nooi haar nader. En die meermin agter die een met die uitgestrekte hand, gIimlag 

star. 

Leila gaan staanstil voor die reghoekige darnmetjie met sy dti.etal meenninne. 
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Ho~kom so meenninne, Hull.:: het JOu wense waar soos 

veronderstel wa" om te doen In elk temyljy het rue. wat het hulle 

.lou Of is \vaarom so baie gemaak het? gehoop cen 

gaan wt:ns \vaar die profesie 

Of het net die groat V,dT':'''''''P van 

wat 'n meennin kan beerwe as sy met 'n 

getrou het? met 'n Niemand? Hetjy toe 

verlange na 'n siel? 'n 

trou. Is dit waarom jy 'n tweede 

besef dat mans meenninne en 

soos die venny - at word hulle skoonheid en misterie geboei? Het jy rue 

mans weet instinktief dat om 'n meennin lief te key, hul dood sal rue? 

raak weer aan meennin se 'UlnoF'f''fu .. moes een of ander geweet 

dat meenninne - dobberend tussen water en tussen die verleidelikheid van hulle lang hare, 

hulle wonderlike borste en die gestolde evolusie van hulle ondedywe -

onbewuste. 

Enjy, wou aan die vormlose vonn 

jy het. 

laat sak haar hand. 

oor die 

Maar jy het kamme VPI"Of',f'>t Hulle En hier en d.aar hulle tepels ook. 

Jy hulle swak Tn .. ',... ...... "<> Ofhetjy? 

Leila 

skadu van 

Die 

tree nader en die dammetjie. En d.aar hulle sit met 

drie-eenheid meenninne in die water met die Karoo-blou 

driekwartmaan wat vlekkeloos saam met hulle weerkaats word. 

langs dammetjie ritsel meteens in 'n Cl'tnnT1"f' wind. 

sien hoe water verrimpel en daarmee saam spieelbeeld van haar 

en wit 
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Leila laaste tas toe, se opgeroJde wat sy nog Machiel wou 

ge\vys het, en gaan sit op die bed. 

Dis dan van hierdie ook, dink 

Sy prop van die ""'LHn.'1l se uit en tel pakkie sigarette op van die Engelse 

Gideonsbybel wat van wie weet waar af gekry en tangs bed neergesit het. Leila druk die 

sigarette in baadjiesak, die laaier en selfoon in haar handsak en kyk na die dit dan 

Dit val oop waar iemand en 'n ... ", ...... '.., tangs drie verse ~TO''''TT'.· ... het. 

Haar oe dwarrel oor die fyn lettertjies. hou die Bybel weg, mik met haar oor-die-veertig 

oe totdat die letters in fokus kom en sy kan lees. 

5:2 Now is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the 

Hebrew t£)l'lVU~e_ Bethesda, HFnJ'1 .. a 

5:3 lay a great of impotent folk, halt, withered. 

for the moving of the water. 

5:4 For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled 

water: then first water in, waS 

Leila maak Bybel toe en staar na beeld in die wankelspieel van die outydse spieelkas. 

Is dit waar se dammetjie van gellesllllg sy beslag het? En het sy ook ~<rl""€1""Il',r'\'ln 

genesmg is wat hom sommer net so in sy voltooide vorm voordoen 

aanklop binne-in jou en hier is ek, ges,ono vir altyd en 

Ivliskien elit daarmee te doen dat haar dammetjies. van O'f'-flpQlnO' omgeroer \'lord deur 
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me:enrun se stert en die vlerk van 'n 

"To live is like love. All reason is against it, 

liaseerklerk 

me. 

it, " hardop 

Soved """.tUL .. ;U. .... ~;", dink 

Pseudo-wyshede wat sy by U'"'AU ......... O raakgelees het selfhelp-boeke wat haar boggerol 

gehelp het, New Age-boeke wat niks aan haar ge(loe:n het rue en do-good OOC~Kl<~S wat 

haar noodwerUg goed ge(loe:n het rue. uiteindelik bly maar kitsch watrue 

as jy van ...... """".,.J<, tot aangesig met die 

En werklikheid op ruc::rUlle spesifieke oomblik is dat sy Johanna moet gaan Leila 

draai weg van die enkom m()e:tS:aaltn orent. 

Die reis van 'n duisend my I met die eerste dobber aanhaling boontoe toe 

sy die tas van die bed lig en dit wieletjies-ondertoe op die sementvloer laat sak. Sy die 

weefstuk onder haar een ann en gooi die ...... ~ .... " oor haar skouer. 

Oukei, stuur die woorde na die liaseerklerk in haar kop. is dit. Myeerste tree. 

die kar is en sy haar sit kry die StuUf, is bly dat sy Loes en Machiel die '"uu .... "" 

aand fle~!l'O~:;:I het. Die fase wat op hierdie Sp(~S111e.l<;e oomblik on,,,,,,,, • ., is vir haar 'n ontstellende 

een. 

laas 

'n afsluiting wat sy met melancholie van groet wit venneng rue. 

Gisteraand was erg genoeg. en Loes .... ""''-',,, .... geneem het. 

"Kom De,~oeK my Leila. Ek jou al 

sallenlgK4lm. Dit lyk toch weI weg is, maar toe ek geweet 

uiteindelijk verkoop heb, maar wei nogin my woon." 

toejy 

Zeevrouw 

sal weerkom ek sal," belowe, maar het albei Oe:'JiJP.I~t dat al voer 
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belofte wI:, dit nooit weer dieselfde sal \vees 

Madrid was 

daar. Ek \vil 

vorder goed." 

sal jOll dan daar 

het 

Maandag toe," het hy "Ek hoop jy is 

wat dink jy VJn t'le![m:Jlll se rekonstruksie van beelde. Jeroen 

het sy ondemeem. 

wang gesoen en vir gewaai toe sy afstap die straat. "Die 

maan is amper vo~" het sy stem haar aatilgelKOI1B. 

"Hoog tyd," het teruggeroep 

groet De Toren sonGer om haar oe van die pad te haal en kruie 

oor die res van die rnlw~eW:e grondpad. Ie teerpad te dwars voor 

haar. 

toe sy weer uitvee, ry sy net ....... 11"' .. ", Willowmore verby uitdraaipad na 

wil deur Oudtshoorn ry, besluit sy. LV.I.l"I\J.",U kan sy vir Abrie hande kry. Maar 

weet dat sy eintlik ook vir 'n nuwe roete Ai is dit korter oor Uniondale. 

Sy rem, tru en stuur motor in En onmiddellik weer 

beswyming wat te veel F."', ...... l" •• "''' en die eeIlltollllge geluid van motorbande op teer meebring. 

sien die l{{u,tre~nQ.!ip. langs die pad van vcr maar besef eers bewustelik dat sy weer 

Blikkies toe sy feitlik by hom Hy wuifvir haar, sy mond wyd oop in 'n 

gllmlag. 

Liila hOll 'n voor sy karretjie sill. 

"1\ifaar vir nooi het mos al gesien," hy haar. Hy sit op 'n paraffienblik 'n 
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met nog 'n blik oor die "uur waarin een konkoksie borrel en 

"Willeals," verduidelik hy voordat sy nog kan "Ta. 

\.uilgl;';vatte lap op sy SkOOl plat. 

nuuskierig na die borduursels op die lap. 

werk maar vandag aan 4 n chaptertjie, nooi. Uit 

na haar toe uit. 

so 

boek van 

Leila kyk na die fYn kettingstekies wat oor die potioo<istrepe krui en 

huisie, werfhoenders en blomme daaronder in die linkerkantste boonste 

en 'n geur die 

mos." 

" hou lap 

met 'n 

'"'"""" .. ,. wat 

afkronkel na 'n weergawe van sy karretjie onder 'n ander boom die re~~el'KaJntslte 

tussenin die woorde: 

Gister se lagte en smiles is net lets om oor na Ie 

brood wat ek gister geeet het. is op. 

nie weer ren!lfll(Vm nie. 

"Dis baie mooi, Oupa Blikkies," Leila toe die 

ontoereikend haar waameming is. "Ek sal dit wit koop," Dr(J'bec~r 

Hy lag diep. "Maar nooi, wat sal nooi dan nou mm met 'n \d ...... " .. A my 

haar chaptertjies het?" 

Sodat ek kan onthou dat daar runge is wat vir ons almal geld, dink sy, maar 

Oupa. Ek sal my eie chapters moet borduur." 

die verlede met rus moet leer laat. Maar eers wanneer ek afgehandel 

sy toe sy wegry. 

deur Oudtshoorn ry, besluit sy daarteen om Abrie te 'n 

knik net. 

wat te naIlluel 

nnl~el1laneta wat 
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gedurende rit opbou het om Johanna Ie korn., dl)f uit die dorp uit sonder om eers 

slil Ie 

Die Outeruek\vapas ry sy deur om dit bevvuslelik te re21str'eer 

paar kilometer na Johanna se kothuis Ie die laaste laatrniddaglig Sy het net 

stilgehou en uitgeklim., toe !nn<ll ...... ". ook in kom. 

staan haar en inwag. In'',P'Il,,''' wat om te 

Johanna lyk Vf'!1'W!1I!1I1 soos altyd. VeIWaai en wildmooi 'n afstand, maar toe sy naderstap, 

Leila dat plooie om oe en mond nog "' .. "" ......... ingekeep is as toe sy haar gesien het. 

" 

"Hallo, 

"Kom in. het jou so half-en-half veIWag." 

""",,0'1_ gelate. 

stem is rue veIWelkomend rue, maar ook 

rue VMWP.cfnf'1"lfl 

Leila knyp opgerolde weefstuk onder haar een arm, swaai haar oor haar SKouer en 

volg Johanna na die kothuis. 

" Johanna bedwe na kombuisstoel by die tafeI. tap wyn wt 

erdebekers en 'n sigaret aan toe sy oorkant Leila sit. "Jy't my vetjaardag vergeet" 

"Ek het. Ek is jammer Ekis 'n rowwe tydjie." 

Johanna net haar wenkbroue en die erdebeker tot by haar mond. 

Johanna laat 

Leila knik. 

"Jeroen het my 

die beker verras. "Klaar """'~'''''''''J7 

eers gese was gister mer aan. hy'tjou en Macmel 

m 
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op B~thcsda, ~ly a1 \veer kom oor Jerome sc kak." 

hoe 

"Jeroen weet van my t:gs,KellUI11I~ rue. het met hom uil Ie waai rue en .. ,,11 in elk 

" Johanna POf haar rue aan toe stilbly lac/tiel goed. 

is feitlik .. kies ander roete. 

fachiel is 'n doos. Jeroen ",n", .. ,,",, kJap, is As 

dink hy het die crush wat hy op 

spring, ua ~lachid 

op Jeroen r'lr'l,rn-",(1r'l" Sy lag 

Jeroen is te donners om dit te " Sy trek diep aan die rook 

by haar neus en mond .. ,tl;.,.,... .... ""1 tenvyl 

rue'." 

praat. me te om my te steel 

Leila staar haar wyn 

"Hy die lI~er "if gegee, " 

Leila kyk op. is skielik weerloos Johanna se vang onkant. Sy kruk 

"Die fok alleen weet waarom ek se brief aan nou juis in daardie lt~er moes 

indruk." Sy sug. "En nou Vilil jy weet waarom virjulle dat Jerome aanvanklik van 

plan was om met net die klere aan bas die =£>1'£>1£1 in te vaar so os 'n n!,>H""...,,,,, 

nie." 

ook, maar wi! eintlik weet waaromhy homself toe geskiet het nadat hy daardie 

het." 

Johanna draai haar palms boontoe. "Ek weet rue. Ek verstaan dit rue. hoekom ek 

die van die bietjie Sodat dit meer maak. Daar is niks sinister daaraan 

Ek wou maar net rue Kornpl1Sel~r rue, Die storie het ...... ,np, ... .lan sy kwaad 

met '1,'n,,,,,,o'> te kom ....... ,''''_.'''' sou sWoos vliees." 
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Ll.!ila \\ienkbroue skepties en haar sigarette. \\ieet wat dit is 

\vat jy hom rue kon VPlr'OPWP rue. hoekom rue." 

Johanna lag hard en lelik. "Hoekom het jy rue vir wat ek Jerome kan 

het rue op tydstip Jeroen sou weet rue. " 

"0, weet, a1 ken net die basics." 

aansteker te kry. Sy moet dit 'n paar skud voordat dit . 

werk. 

sukket om 'n vlam uit 

trek die rook behaaglik "Hoekom het h~er gevat, Joharma?" 

"Jerome was te spesifiek claaroor dat najou toe moes gaan. het gedink claar is 

dalk in wat ek sou wou he jy moet sien rue. Maar toe't uiteindelik nooit me. 

het rue die gehad rue. Jerome se brief aan my het ek maar toevallig daarin gedruk. Ek het 

nooit kon dink dat iemand die sou steel Geweet jy sou " Jobarma druk haar ,,. .. , ...... .-

dood. "Was daar '\iTa sy son.oer 

.... "",f' .. .,. en Eros. 

te kyk. 

'n brief van Jerome. my. Die 

Vrydag voordat by die wereld sou invaar. 

"Sy 

oorspronklike brief. 

Vrydagaand voordat by beelde die Saterdagoggend aan sy naamlose suster sou het." 

Joharma vmrug 

toe druk by rewolwer teen slaap," "(, ...... , ..... , ..... Leila sy Johanna srip dophou, 

skiet homself. dit terwyl in die brief dat as hy homself sou skiet, hy die loop in mond 

sal druk omdat die te diey " 

Johanna verbreek oogkontak eerste. 

Leila sak van vloer af op en die een wat Abrie haar 
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het, die een wat aan Johanna geskryf het en een. 

rue eers ae,;vef~r hy het 'n suster me. Niemand dit ooit g:el1l0eln Ekhet 

daaroor .... "".,,,,.,,,..rl~ ... dat Jeroen en Machiel en 

het weet. Maar jy en IPr{"tnP het ",,,,n'''''''T weet rue van suster rue. " 

almal seker aanvaar 

tel die 

op en rol dit oop, "Op pad rue:rm~en het ek baie tyd om te " 

Johanna vou anus voor haar bors en k-yk bo-oor die weefstuk na "Die was 

rue te Ekhet 

"Soos het baie ""''''''~ •. u ... Dinge ovrnel<:aar probeer sit en Ekhet dat ek 

vasstaar teen ..... ", ..... Ul'v .. wat ek nn,[J'pl'lnn het voordat g:etloc:g: stukke van die legkaart voor 

gehad met haar ,,, ........ "' .. na en dan Sy kyk na Johanna, 

Toets haar in Johanna dat sy reg Johanna weet 

weet. "Miskien 

met haar 

die brief dik een wat vir my Watgaan oor 

hierdie u ............... ,,'" suster." 

van 

Johanna se bewe toe 

hand tik-tik "VUltUU. sy dit 

filterlose '-' ...... "'. die pakkie en teen die "5.""'~"U' 

"Ek het 'n idee wat daarin staan." Sy stoot 

stoel met Slap in die en kom dan terug met 'n voorwerp wat in 'n 

stuk rafelrige swart toegedraai Sy plak dit voor neer en sit weer oorkant Sy 

trek aan die smare:t. "Nou toe, 

Leila vou lap hout gloei die nVJLUV\ ... "ll;::'. Die van die jong 

wat Knllst)een oor die skouers. tepels 

wip aslrant deur die van lap. selfs die ".u ......... die 

wat deur bikini afgeets word. wulpsheid van die mond en speulsheid half-

oe. 
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Johanna se mond. Johanna se oe. Johanna se hemelse lyf. 

"As die suster in die brief naamloos is ... " Johanna gooi haar kop agteroor en kyk oor haar 

hoe wangbene na Leila. "Wanneer hetjy besef dat 15k die suster in die verhaal is?" 

"Dis eers op pad hierheen dat die moontlikheid by my opgekom het. Die twee briewe in die 

h~er het in my kop bly maal en draai. En ook jou weergawe van die brief wat jy vir my gegee het. 

Feitlik woordeliks, maar so ingekleur asofhy wou sterf. Asof sy selfmoord beplan was. Ek het 

skielik onthou van Jerome se laaste briefwat ek by Abrie gekry het. Ek het ander dinge begin 

onthou. Implikasies van gesprekke wat by my verbygegaan het omdat ek dit me konteks gesien het 

me. Ek het gewonder waarom daar twee vroue in sy lewe was wat geweier het om hom te 

vergewe. En toe maak alles skielik soveel sin." Leila tel die dun koevert op en haal die enkel vel 

uit. "Terloops, hoe het jy by Abrie verbygekom met jou weergawe van Jerome se brief?" Sy vou 

die bladsy oop. 

"Abrie weet me van die briefwat Jerome aan my geskryfhet me." 

Leila l.-yk verras na Johanna. "Hoe het jy dit reggekry?" 

Johanna roer net haar skouers. 

"Dan moes Jerome dit vir jou gegee het voordat hy homself geskiet het. Maar wanneer?" 

Leila sit haar bril op toe Johanna me antwoord me,. "Oukei, ons kan dit later ontsyfer. Dit 

hou in elk geval waarskynlik verb and met die dinge wat ek by jou wil hoor." 

Sy begin lees. 

Saterdagm iddag 

10 Maart 

ldy liefste Leila. 
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wat kan doen is am jou am te vra. 

hoop die bee/de "'''''''ObV' vertroujou intuisie genoeg am te datjy die 

ordening en die in bee/de sal nV'Jrt."TJ dit agter die mg. Ie daar vir In,V 'n sllh~'ering 

van ander aard voor. 

kan enige van die boeke in die boehakke neem. En is die gemerk Psyche & 

Eros ookjoune asook enige van ander wat my navorsing oor mil%gie bevat of ander 

wat dalk vir jou iets betek'en. vir my Uel,u.n'r'rIK dat jy 

die beeid wat ek gemaak het, getitei 1-'<:11}"rl'" 

lessenaar waar ek sit en skryf. 

konsep agter verstaan. Ook 

Dit staan hier reg voor my op my 

. Leila kyk op na Johanna. "Jerome het bierdie brief begin skryfnaclat hy jou het. Jou 

die bee:lde gewys het. Ek kan hom sit, Johanna. het waarskynlik pas die brief aan jou 

afgehandel. Hy het clat hy nou realiteit van sy voorgenome pelgrimsreis in die moet 

k1'k. het tot bier geskryf en na die beeld van en Psyche sit en kyk. Hy was temeergedruk 

omclat jy hom rue wou vergewe, hom rue wou vry maak van sy skuldlas rue, omclat jy absolusie 

weerhou het. tog verbeel my hy sou sy opsies weer oorweeg want hy opgehou 

ivliskien hy besef clat claar meer as twee moontlikhede was om boetedoening te doen en 

so salwing, oftewel genesing, te bekom. dink hy het toe reeds besef clat selfinoord rue die 

is ordening clat hy juis toe meer toegerus was lewe. .Miskien het hy 

gedink dat selfs sy voorgenome pelgrimsreis 'n bietjie van overkill is. Hy het waarskynlik besef 

clat hy alles binne ", .......... " .... gedoen het om sake met jou te en te herstel en clat hy nou met 

sonder lPrc ... -tn,,,, kan voortgaan as iemand wat geleer het om anders te kyk en anders te 

Hy het dalk sterk genoeg gevoel om die juk. van dit wat tussen julle gebeur het van hom af te gooi. 
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oor te verbreek." 

to chase, Leila." 

het nie \verklik meer selfmoord nrl1n.Vf~pa rue en het sdfs bedenkinge oor 

I on ....... ",rf"" of ten rninste die ekstreme aard daavan." Leila hou die brief dat Johanna 

toe gebeur claar iets erens nadat hy n,".·rI.", eerste deel geskIyf het en voor 

geskiet her. Kyk, die tweede met donkerder ink skryf. 

Johanna skaars haar oe. 

druk weer die bril op haar neus en 

verander dinge en sA:ielik my in die oe, maar ek troos my 

metjou beeldvoor my oe Hades 

Opperpriesteres bevestig sy aanvaar nie bieg met berou nie. 

die hoop op salwing maak "t'"N~tel1~'nl1H7 nie sin nie. 

genade van God is hier by my. 

uiteindelik tog met in my lief, my laerie, lalie. 

" 

weer nagedink en dathy '\''''''·11.''· .... om te lewe terwyl hy die siel van 

het rue." Johanna se lippe is en dun om haar soveelste sigaret. 

ook aanvanklik gedink hierdie van Jerome is bloot beeldspraak, Johanna, 

maar toe ek besef dat jy sy suster is, en julle "nt,pr,..r,..,."rI uit ander brief leer ken het, het die 

kleur aangeneem. Wat weet jy van 

• 'VA, ...... ' ....... trek haar skouers oenskynlik "'r"tPU~""" maar is spanning in die beweging . 

"Hulle was ruie Romeinse Skikgodinne. wewers van elke mens se lotsbestemming. 
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Daar \vas Clotho wat 

m~t haar staf gemeet het. 

. \Iropos hcl bekend as 

van 

pleitrede oortuig word wanneer 

314 

gespin het, Lachesis wat 

Atropos wat die sker gedra en 

een wat deur niks en 

van nlr"lrnlP 

draad OPL:,..,t .... 

wou we rue. Selfs Zeus kon haar 

"So what? Jy ,"veet mos fokken beeldsprakig Jerome kon wees." 

"Goed, net omdat jy 'n wewer maak rue van jou Atropos rue, maar rue alleen is jy 

wewer rue, jy is ook Opperpriesteres. 

"En hoe de fok werk jy dit uit? 

"Die Opperpriesteres is kaart van die Meerdere Arcana van is 

die tweede gebore. Die is die Tarot-kaart wat op jou van LV"'P"""UI!!!o 

dat jy onder die Leo-~;teI'TeteK<m Slc;:l)ore is, kom ook in een van die beelde na vore, en .. '"'or...,"' ...... 

my dat hy weI jou siening van jou." 

"Nou weet 

selfmoord gepleeg het, rue soseer omdat 

onvergeeflike aan my gedoen het. Jy 

wyn klaar suip dat jy jou 1)' kan kry?" 

Leila kyk af op die brief. "Jy was 

"Natuurlik was ek daar, Jerome 

hoe hy die ding deurgewerk het en dat 

dis duidelik genoeg." 

"Dit was die oru~ena. 

dit nou eintlik, Leila? Ons weet nou altwee dat hy 

aan hom gedoen het ~e, maar omdat hy die 

dit as absolusie as jy wil. Kan ons nou ons 

JOIlanna." 

beelde vir my gaan wys, gekweel en gekwetter oor 

wees as ek hom vergewe. 

en eerste van hierdie brief in die middag 
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\Iaar daama \vas \v~er Hoe sou jy jou brief by hom het? 

vermo~d jy het [ef1um~eg:arull, so in die koers van so ben-, 

of boom albdT 

se kant aand? \Vaarsl:ynlik vol 

\val sal ek kilometer terugneuk en om wat te doenT 

het na Jerome se dood, vol boom en wyn kilometer en sy beelde gaan 

En ook die .land toe jy die " 

JOlllarma k-yk wederstrewig aan, maar niks rue. 

Leila tel weer die brief my in 00. Opperpriesteres sy aal1vaar 

nie met berou nie. Die ul"" .. ..,.:x" ... ,.,. .. rlp m teenwoordige tyd." 

"Sinlboliese dis aI. watter tyd ook Ek was rue daar het 

onderskep voor Abrie dit raakgesien het. Jerome se dood." 

Johanna." Leila skud kop en stip na Johanna. "Hy Die geIllaae van God 

is by my." 

"Mens seker fokken religious as om een of rede het dat 

erugste kak wat jy ",nu''''''>1'1'' het., die dood " 

"Het jy <TPtXlPf·t dat Leila van die woord laila afgelei Dit beteken nag of 

duistemis en verwys lle~'NO()nlllK na My ma-hulle dit natuurlik geweet toe hulle 

die blonde baba met donker naam opgesaal het rue." 

"Jirre, waar draaijy 

beteken, ironies e:erlOe'l:t. 'vrye . Jerome is van Jeremia afgele~ net soos Jeroen 

ook. beteken Jehova' oftewel God verhewe' ." 

"\Vys daar is name en Shakespeare was reg, a rose by an,V name .... ," 
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"En Johanna beteken 

"\Vat Jerome dus vir 

Johanna bly lank stil. 

Toe uiteindelik praat is 

[oUen brief ·" ....... "'t., ... 

staan Wat ,.. ,. vee oor 

hande. "Fok, fok, fok." 

"Wat het gebeur Johanna?" 

Johanna skud net haar kop. 

316 

van God. ,,, Leila sit die brief neer en haa} 

het, Johanna is mer by 

stem as gewoonlik. "Ek het O'P\.\JP,>f moes die 

drie deurgelees om te maak dat daar niks in 

hy het my oortuig." Johanna laat kop in haM 

"Se my dan ten nutLSte "I'\~'lcl'\',,", hom rue kon vergewe rue? Hy het tot sulke 

gegaan om te probeer Vpr'O'OF'f1 weet dis verskrik1ik.e ding wat maar 

" 

"Jy dink nes hy." haar kop en kyk deur die snerte van haar hare. dink 

ekkon hom teen en ten spyte daarvan dat ek sy en 

boonop minderjarig was, het" Die lag stoot rou deur haar 

You just don't get it." Sy vroetel J"'~"''''''''''''''''' met die pakkie Camels, haa! 'n sigaret uit, maar sit dit 

dan weer terug. "Vandat ek die eerste rnpf"I1"IeYP van erotiese in my ondervind het, het ek 

probeer am Jerome uit te 10k soos my ma doen. Jerome was my-ne. Hy was 

broer en my pa, my mend en beSjKelnnlen~~el, maar hy was ook my held en lank voor 

godsverdomde middag in my !Z.e(Jagles en aro,me al my 

Die erugste merlS wat ek vertrou 

die ou lert was een met 

was my be all and end all. 

lewe. Maar ek was veertien en 

know-how. Ek weet rue wat tussen 
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hulle gebeur het me, ~k weel me of hul1e saam geslaap het me - Jerome se nee - maar ek gee ook 

nie 'n moer om wat die praktiese implikasie was me. Die feit bly staan, syhet eers my pa verdryf 

en to~ skd sy nog \ir Jerome ook ~n stuur hom boonop weg." Die maskara loop in strepe teen 

Johanna se wange af, vind die yore van haar voortydige piooie. ets elke teken van veroudering in 

haar gesig in verloopte swart. 

--Oink jy ek het me geweet dat hy agter die dam sit en boom rook me? Dink jy ek het me 

geweet wat ek doen toe ek claarheen is in daardie verskoning van 'n bikini me? Fok, Leila, ek was 

veertien jaar oud en behalwe vir die rugbyspeier met wie ek Jerome wou jaloers maak, rue baie 

ervare rue. Maar verleiding het vir my natuurlik gekom. Ek het immers 'n uitstekende model 

gehad om na te volg. Ons het in 'n huis grootgeword waar die seksuele wbaar gevibreer het." 

Johanna lag rou. "My voordeel het daarin gele dat ek nog 'n mate van onskuld gehad het, maar 

genoeg daarvan verloor het om selfs meer onskuld te projekteer as wat claar was." Sy kyk Leila 

stip in die oe. "Jerome het my rue ge-rape rue, Leila. Ek het hom willens en wetens uitgelok totdat 

hy beheer verloor het. " Sy laat sak haar kop in haar arms. Haar wilde rooi hare Ie om haar arms 

en kop gesprei. 

Soos die Golden Fleece, dink Leila en onthou dan dat dit, van die twee kinders wat deur die 

rna weggestuur is op die rug van die ram met die rooigoue vag, juis die dogtertjie is wat van sy rug 

afgeneuk en in die see geval het. 

"Maar wat is dit dan datjy hom rue kon vergewe rue, Johanna?" vra Leila yerby die seer in 

haar keel. 

"Hy't my verlaat en verwerp soos ons pa voor hom, soos my rna. En dit nadat ons een 

ge'vvord het." Sy loer deur haar hare. "Is dit wat jy wil hoor?" 
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Leila haar hande magtelose gebaar. "Vergeet wat besluit \,<11 hoor, Johanna. 

V t:rtel my die waarheid." 

stul voorkop in haM hand. "Dis 'n deel van die waarheid.·' Sy 

wyn in haar af en .... yk diep in erdebeker voordat sy oren! steier, wankelrig na kas stap 

en die onder die kraantjie van die wynboks hou. '" Jy Leila, Jerome het bloedskande 

gehad met sy suster. Maar ek met my broer me. het 

man wat ek ~_& ..... _ •• _~ het met die aanhanklike en "p.~" ... ".,p.n(i ... liefde wat net 'n vroegryp 

vcertienjarige kan " Johanna druk die met crP.OJ .. ,t1 dood. Jerome hom in al 

een keer verwerdig om met my in aanraking te kom me. Nie een oproep Nie 

een fokken brief me. eIke as ekna gekyk het, het ek eeVl/eet hoe veragt~:fik ek in sy 

ek het <TP""P"" hy is Jeroen, maar veragting het vir my 

"Daarvoor kan ek hom me Vl'!t:"Ol'!'rul'! me, maar kan hom ook me ""' ........ "'''''1''' dat ek nooit weer 

so kon liefhe me. erotiese vial< en .. vor • .,...., ....... " Sy weer. Leila, weet jy hoe dit 

voel om op veertien die n .. ".'t .. It,t ... orgasme met al die trimmings van opwinding, ongeoorloofdheid., 

die hele fokken Pandora's doos te en dan nooit weer me? Om te soek daama waar jy ook al net 

vermoede dit kan Ie? Aanvanldik nrnn".Jvjy nog moontlik. Later omdat dit gewoonte 

uiteindelik omdat net hoop in die kissie agtergebly het nadat Pandora geloer 

en al ander goed laat ontsnap het. J a, 

I"' ... ,.. .... ,,,. se wonderlike gode en godinne." 

Sy aan haar «Ek het ....... J.J .. v ... 

darem ook en daar 'n storie van jou en 

Selfs by skroot-befokte Pieter. 

nl,>ncr.'" van hom en my rna dwing my om te trou met eerste die 

toe word 

kont wat 

omlos,el ;:""""''''f<, is om te dis sy kind." 
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Die stille tuss~n hulle dreun. LlZila staan op en haar ook \veer steek 'n 

sigarcl op en hoe rookspirale van Camel en die Menthol die lug en draai. 

"\\'at .krome al die begryp hd was dat hom daarvoor .. ",ou straf dat hv 

my Iiefgehad het soos hom rue. Daarom het van dit \\'at tu.<;sen 

ons gebeur altyd oor hom bly Daarom dat ek hom 

kon was my wapen en dit was 'n een. 

Die van 'n dakplaat klink hard in die stilte. 

het daardie Saterdagaand gebeur, Johanna? Toe Jerome homself 

uiteindelik. 

daad 

het," vTa 

Johanna staar na wat oor tafelblad Net toe dink dat sy 

antwoord rue, k-yk Johanna op en in 'n monotone stem praat. "Ek is na Jerome toe. 

wynen so os JY Velmc)ea weet rue wat vir hom wou gaan rue. Ek weet 

rue wat wou rue. ..... "'" ... "' .. wou ek Umml(lellK gaan verduidelik het wat dit is wat 

kan vergewe Hy het op die stoepmuurtjie gesit en na die sterre 5 ... " ........ Langs hom het 'n 

kers gebrand en sy Camel Lights en wynwas vatafstand. 

hoe naby is die melkweg vanaand,' het hy 

Ek het op stoepmuUl' sit. 

mer was, sou sy in detail vir jou kon van die semen van die hoe 

dit aan 

so ver trek in 

se moederbors oordoen en sy braaksel melkweg " .. 'Xln.cn het. ' 

Johanna, is erg oor daai vrou. rue kans om haar 

nooit weer te sien rue. ' 

'Wat gaan maak?' het 

het 
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en tcruggekom met brief .. vat hy Jan my 
. 

hetnadatek 

ogg~nd vir dink is en hy is kak en hom nooit kan 

omdat hy is dat my lewe 'n fokop kon te ver he en .. vas en die 

brief Jan my 'flu·or" .. En toe om seker te maak: ek het hy gese: 'Wat 

probeer 

\Vat ek aan 

"vii he jy moet my wegg,lan as my dood beskou. Sodat jy verlos kan wees van 

!!e(loe:n het en wees van wat aan my gedoen 

jy nOll op reisT het 

het na die melkweg gesltaar voordat hy geantwoord het. 'Ek het "n aan 

begin om te probeer verduidelik, maar terwyl ek geskryf het, gebeur. Sy het op "n dag vir 

my, in 'n dat 'n kOlno.1S haar laat 

aan haar begin 

ek dink wat in my 

gebeur het toe daardie finale 

kameelhaarkleed gaan voig. Ek 

om te dat ek 

vermoed dat ek dit nou uiteindelik in my 

van 

om te wees 

wat 

toe 

reaksie 

teenoor 

kan en wit wees. ' 

'Ek \\>il na 

vir haar te se dat 

en hoor. Haar 

het na my gekyk, maar ek dink hy het met UVI.'''''''''''' gepraat 

Met haar praat. Alles vir haar verteL In lewende 

OM het In pad om saarn te loop. 'n een. Ek wit haar 

om na te dink Gai1lfo()r en te besluit by lojaliteit 

man wit bly saam met my die pad van duwweltjies loop. 

op 

besluit 

oelmtrlSlreis gaan as teen my kies. Maar moet haar die 

dan kan ek nog 

Nie namens 

is ek hoe sy Charles. AI is 

en sielsgenoot vir wees wat sy glo is en wat ek bitter 

Johanna vee haar hare uit haar gesig en sit in haar stoel -

'n lang tyd gesien "lets het in my ontplof, Leila. Ek kan die 

en ek kan rue 

wit wees 

kalmer as wat Leila 

en die boom 

,,, 
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skuld gee. maar dit .. vas al 

v~medering, valsheid ... wat 

1 

dink rut was die 

a1. Ek het ook fmaal dat Jerome vir jou voel \vat 

<Ii..: jar..: gl.:hoop hel 

wat ek net so os 

uilcindelik \-ir my sal vod. En dan .. vas daar natuurlik nog my nn(Ir'Tt)I.' 

en Jeroen van my £'In,(}'1''''{'\ rna her. Ek het begin huil, 

gepleit. Ek kan mooi onthou rue, maar 

at 

in besit geneem is van my wat boos en was. Ek onthou net 

het my op die stoepmuurtjie 

my 

uiteindelik vasgehou het totdat ek bedaar het. 

'Wat kan om dit beter te maak, Johanna?' het hy gevTa. Ek het hom 

sicn k-yk na my was geelbleek in die van 

wat deur veroorsaak word. 

wat yerby die ligga4Jlm.llke gaan. In daardie 

eintlik sou wou fin .. ",,,,,,. aan die behoefte om 'n 

probeer van dinge. Maar ek het 

hom rue kan me. 

wens was dood,' het ek gese. 

waar woorde .. UL .......... 

Sy oe die soort 

dathy 

ref1~QleSll:Il(le donker 

hoe een 

aan alles te maak. Aan at 

moegheid 

van Jerome 

u"'>AfTe,p" en die 

hy uiteindelik verstaan wat dit is wat ek 

fvlaar later, na het ek weet 

gewonder eintlik bedoel het verstaan dat hy wens hy was dood het verstaan, 

want ek was ItnlrT'11"'1'Q ook al claar. Ek verstaan dat hy ten van sy nuwe 

voorgenome Ie we meer gevrees het as dood omdat hy 01" .... 1"''''' het dat as hy rue slaag rue, al 

wat gesit het, 1.,p.,ra", ... 1-Q sou wees. " Johanna sug so haar liggaam 

.... ",.,.,.'"' .. probeer net rasionaliseer omdat op eruge mamer sou 

\VOU orcloei~r verontskuldig aan wat toe ""' ... "' ....... het." 
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waag Leila am fe \ITa toe Johanna lank net die ruet 

Johanna haar oe mO'ClS.aan: na "Hy het my orent getrek, arm am my 

en my na die studeerKamer het op die tangs die 

middag al aan jou begin het. 

my, Johanna. As dit is wat skiet my en kry klaar. ' 

, \V onderlik, , het ek gese. 'Sommer twee met een klap. Jy is dood en sit res 

van my met my gat in die tronk vir moord. ' 

, het hy of skiet my, maar so kan dit rue aangaan rue. 

'n einde aan kom. ' 

. . 
as JOU vergewe, gaan JY na toe. Na lydsame follen wat walek 

nog ooit wou gehad het. Leila wat met haar in die botter geval het, en 

bekla. boonop nog vir jou ook van my wegge:vat het.' Ek het hom met teen die bo-

ann -"'''''''A ........ Hard. 'F6k Leila. Wat van Johanna, Jerome? Wat van Johanna!' geskree." 

hoe haar hart ineem moeisamer klop. 

aiin haar van jou ai weggevat Johanna,' het hy 

het,' het ek aangehou, 'en van al die meme wat nog elke van weggevat het, 

het belangrikste gesteel, en boonop haar daarop gedraai. weet die meeste 

haat Vir jou ofvir Leila.'" 

.JVAll<UlllA maak haar oe toe. "'Ek jou skiet, Jerome,' het ek fok weet Leila 

n'r"T'l!:"n af kom kan ek jou nie, en vir haar.' 

'''' ............ ''' het by hy nou en dan sy 
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ann "T)f. Sy gesigswtdrukking tern,} hy daardie brief voltooi het, sal ek nooit vergeet rue. Daar 

\vas 'n sereruteit aan hom. En ek het geweet dat dit die soort sereruteit moes wees wat mens voei 

as jy "T~de gemaak het met net mooi aUes ... en weet hoe dit voel om waaragtig liefte he. 

Ek het jou op daardie oomblik meer gehaat as ooit vantevore. 

Toe hy klaar was, het hy opgekyk en gevra: 'Wiljy my regtig dood he? Sal ditjou help om 

vTede te maakT 

'Wat het jy vir Leila geskryf?' het ek gevra. "En hoekom?" 

'Want dit sal vreemd wee .'I as ek rue vir haar 'n brieflaat rue en nog vreemder as ek net 'n 

halwe brief laat. Jy kan lees, maar moerue daaraan raak rue. Daar sal 'n nadoodse ondersoek 

wees.' 

Ek het die brief drie keer deurgelees. Gesoek vir leidrade. Vir maruere waarop hy my dalk 

kon verraai of geiInpliseer het. F ok, ek was so dronk, so gerook en so emosioneel wtgeput. Ek 

weet rue wat ek gedink het rue. Ek weet net dat ek bly dink het dat hy my darem wil beskerm ook. 

Hy het die brief rustig opgevou, in die koevert gesit en jou naam daarop geskryf. 

'Wiljy my regtig dood he, Johanna?' het hy weer gevra. 'Sal dit vir jou beter wees, jou 

gelukkig maak as ek me meer claar is me? Sal jy rus vind?' 

Ek het gedink - in soverre dit vir my op daardie tydstip moontlik was. Ek het gedink aan al 

die jare wat ek gehoop het dat Jerome na my toe sal terugkom. Nie skuldbevange of gery dem 

seli\lerwyt rue, rue na my as sy .'luster of dalk half-suster rue, maar na my toe as mens, as Johanna. 

Na my as vrou. Ek weet dis verge .'log. Maar dit weet ek met my kop. My lyf, my emosies, my 

gees, my .'lie! weet dit rue. Nou nog rue. 

En toe het ek gedink as hy doodgaan, sal Leila hom darem me kry rue. En ek het gedink, as 

hy doodgaan en daar is dalk iets .'100.'1 'n hiemamaals, sal ek hom weer daar .'lien. En as claar iets is 
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soos retnkamasie, 

Allcrhande dagga-kak, 

staar \vcer niet in en 

324 

dat hy nie wccr 

Allerhande Johanna-kak." 

weet dat Johanna 

"En toe s..! ck ,,'if hom: ; Ja., Jerome, ek wens jy was 

"Liewe jirre-fok, Leila., en toe hy rewolwer op, en 

Sy vou haar hand voor 

een of ander manier die 

sy die 

afgeneem. " 

Johanna se oe is feitlik swart toe weer na Leila kyk. 

wces in die le\ve wat 

bewus is dat daar 

en 

was swwer reaksie, maar toe 

met die rewolwer in my hande staan, het ek die rewolwer op hom Die ding was swaarder as 

wat ek gedink het en ek kon loop nie stU hou rue. 

'Onthou die veiligheidsknip is As jy skiet, skiet om dood te 

v::u~oevar en die loop tussen die 'I1np,IIP''' 

toe dink ek dat dit volmaakte oplossing sou wees as hy homself skiet sal 

gelmpliseer wees in sy dood en boonop saljy glo datjy 'n aandeel in sy dood het 

solank jy voeljY het skuld aan sy dood, het ek geweet, sal jy met jou oordrewe skuldgevoelens en 

lI .... j;<,Ul'J:<. tot selfvetW}1 net so O'''''~Ih'llIt'wees as ek." Sy skud en weer. "En die 

Leila., ek wou jou op maf." 

Sy bl}' 'n oomblik stU. nou eers dat my het as wat ek gedink 

het dit voorsien." 

k .. yk na die brief wat op "En daarom het hy hierdie brief geskryf. Hy het 

waarskynlik besef dat ek hom al jare gestraf het vir iets waaraan hy werldikheid min skuld 

het. Oat al sy selIK<llSlYUlflg. sy hele way of thinking, was op 'n leuen. Hy moes 

het dat wat hy ook al beelde ingebou het, omdat hy van die 
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verk.::erde uitgegaan het dat hy dit wteindelik m 

hom gehad het om jou Ie wees wat hy so wou wees Omdat ek en hy wteindelik Ie 

eners Omdat ons op dieselfde selfdestruct button 

I'.laar ek het op daardie oomblik wat hy dink hyjou 

van straf gevT}'\vaar rue. Met' n paar reels en kodes het hy 

Laat hy jou skotvry kom. Omdat hy jou liefgehad het. En my uiteindelik het. 

Leila, ek weet nou dat berou aand in vergelding omgeswaai het" stem sak. 

het dit rue fokken rue," fluister sy en kyk op na """"""11<1'" plafon. 

Die by begin om Johanna se kop zoem. Sy waai halfhartig daama en begin weer praat. "Ek 

hom die "pn.rnIY:I'''''' teruggegee . 

'Jy wiI net die tol(l(e:n sit en Krene<::r. gese. 

Hy het die .. puun"u .... met die punt van hemp begin skoonvryf. Op sy tyd en 

was oorgenoeg geleentheid om vir hom te dat ek rue wi! he hy moet notnse:u 

wi! dood Maar ek het En dat ek 

Uiteindelik hemp teruggedruk broek. En toe die loop teen 

en die sneller getrek. so. Sonder 'n 'J .... ·Ii"""'" woord of Net so." 

Johanna sit 'n oomblik lank doodstil voordat haar lyf., ..... ,,, ....... onbeheersd 

wt haar 

Leila stamp wynomvan skrik, 

Johanna korn, het ophou skreeu, maar naklanke hang 

"Johanna!" kyk in die starende oe, skud haar aan 

"Johanna!" staar net 

vTeemde dofheid het. 

en hardloop om 

kombuis 

skouers en klap 

met oe waarin 

gedruk 

rukendan 

Toe sy by 

dem die 

en 'n 
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sit die skinkbord met geborduurde 

'n besonderse kel'arruel(ba:kklle op die be(lK3!SSle se bed neer. 

W3!S rue seker of jy al n''',L''',,,, .. is rue. Ons het alrnal ook so laat in die bed gekom na 

ding met " 

"Dankie, Martie." Leila skuif die bed en vee .. .....,u ..... haar verslaapte 

Haar verstand voel wollerig. ook dat ek hier kon 

jjlp,~tpr" Martie staan in broekpak en sjiffonbloesie en k:yk na Leila. 

vleg en het die hospitaal Hulle doen vandag 

maar p".,;.uU\.<l het bevestig dat sy 'n katatoruese toestand het." 

Martie gaan sit op die voetenent van die bed. "Ons wit alrnal weet presies wat 

het, Hoe dit gekom het dat on.mt1la so geraak het. met en 

ho~;pltaal toe en W3!S om te praat W3!S buitendien so 

oorstuur. nadat die dokter jou 

JY " 

doop die beskuit in die 

het oor Jerome se doodgepraat," 

nrr.hp,"'r peil hoeveel 

sou verraai het 3!S sy .... """'''''''' .. 

en uiteindelik 'n bed met 

inspuiting gegee het, kon ons skaars sin maak van alles wat 

en byt 'n stuk af. kou langsaam om tyd te wen. 

uiteindelik, maar weet om verder te 

maar haar bloot kommer, Sy wonder wat 

haar man 'n paar 'n sitkamervloer, 'n 

"' ...... , ........ het. Dit sou haar waarskynlik baie meer 3!S 

Johanna se aandadigheid in Jerome se dood. 
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"G~e jy om as ek later daaroor praat? tvIet Jeroen dalkT My kop is te leeg, en te voL dink 

sy. Ek kan rue nou face wat ek weet ek op een op ander tyd sal moet face rue. En nooit in jou 

tccmvoordighcid nie. 

Nlartie sug en skud haar kop. "Dis vir Jeroen 'n swaar slag hierdie. So kort na Jerome se 

dood." 

"Ek begryp dit, Martie, en hy kan gems met my daaroor kom praat as hy .. vii. Ek wil juis vir 

my gaan verblyf soek op George of ere08. Ek wit 'n rukkie hier bly. Sien hoe dit met Johanna 

gaan. Ek het Machiel in elk geval belowe om die laaste bietjie te help met die beelde." 

'"Jy kan sommer hier aanbly," bied Martie aan, maar die gulheid is geforseerd. 

Leila skud haar kop. "Dis dierbaar van jou, Martie, maar ek kan rue. Hierdie ding is vir my 

ook moeilik en ek wit nie vanjou gasvryheid rnisbruik maak rue. Buitendien, Jeroen sal 

waarskynlik rue baie van die gedagte hou nie. Ek glo rue ek is juis op sy gebedelys rue." 

~fartie skud haar kop. Haar gelakte hare roer skaars. "Ek weet rue wat dit met Jeroen is rue. 

Hy kom gewoonlik so goed met almal klaar. Dis nou behalwe met sy familie. Jvliskien is dit maar 

omdat daar 'n verbintenis tussen jou en Jerome was. Hulle het glad rue oor die weg gekom rue en 

Jeroen staan ook rue juis vir buite-egtelike verhoudings rue. As kerkraadslid kry hy seker genoeg 

met die gevolge daarvan te doen." 

Leila bekyk die perfekte draderigheid van die tweede beskuit aandagtig voordat sy waag om 

te 'praat. "Ek begryp." 

"Maar ek se jou wat. Jy kan in 008 huis op Outeruekwastrand gaan bly. So lank as watjy 

.. vii. Ons gebruik dit eintlik net vakansietye. Jy kan jou man ook nooi as jy \'vil" Martie se 

stemtoon Ie vol \Tae wat sy rue durf wa rue. 
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"Ek is tOe vandccsmaand ... 

se oe rek "O? is jammer om dit te hoor, ., Vir oomblik lank 

<Ii;; nuuski~righcid tot simpatie. ",\1aar dan het nodig. regtig 

so lank bly soosjy Ons gaan eers weer in Desember daarheen." 

Leila voel onverwagse trane haar "Dankie, Dis baie dierbaar." 

\vcns jy was nie so nice nie en wens kan nou net alleen voeg 

sy in haar by. 

"Ag, jon& ons is mas mer aarde om te help, by te staan en te ondersteun. 

jou koffietjies rustig en maak op jou tyd dan verduidelik ek jou hoe om daar te muteer 

simpatie tot pligsbesef en barmhartigheid. 

Toe Leila op balkon van Iuukse strandhuis staan en oor die see uitkyk, kan glo dat 

so is om van Martie se gebruik te maak Vaderalleen weet wat Jeroen 

wanneer hy uitvind. 

see se wi haar met onrus. Dis hoogwater as die van die 

lees. breek die kahn golwe op die sand nie dertig tree van af nie. 

As maar vir Oupa geluister het. verlede gelaat het waar dit hoort. Agter 

agter alma!. sy net Johanna uitgelos het. 

As sy maar kon skiet. Of 'n nervous breakdown kry. In 'n katatoniese toestand 

verval. Of soos Ingrid 

sy kan 

:Miskien is 'n 

die see 

sy dan met 'n m.algtC:lm.e gelatenheid. Sy is nie so geprogrammeer 

'n L..;U' • .LL.u een boonop. met 'n wat oneindig vTeemd 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

na aU~s wat 

L~ila itmn met elmboe op die houtreling ~n laat sak haar kop 

Tc~n het sy daardie 

rue die moed 

"' ... ",.."'''', van 'n sekonde g~leentheid om 'n einde te 

maak aan En dit terwyl en Johanna soveel 

kon gespaar as oor die krans die Anderkant in. 

X"''''jJ""J,1 het as hy nie die het nie, Dink net u'at Jeromejlll/e alma! 

probeer die ander stem in haar baIans 

se: Ek he! wat ek kon. vergewe my 

hy het die moed gehad het om vir Johanna te 

my nie. Ek het nie skuld aan dit waljy my 

nie kan \)""~a,,,"MI'" nie. vir wat wei 

lank nD,~t",-zf 

keWies maak. 

het my vonnis 

as ek dit nie kan laat 

meer as VII/-f::Tl'-t 

nOll na Leila toe en van daar 

verander ek maar net weer eens van 

Maar Jerome het wei die moed en die oortuiging gehad dat hy 

skaal weer toe. Of was hy net heeltemaI gedreineer? 

ding doen, wip 

om rasioneel te 

aan die 

rasioneel is 'n mens wat selfmoord pleeg, en dit irrasionele sWiter? 

het hy die rewolwer teen slaap gedruk en mond rue. Daardie 

asl~Jne:el..S oor was in sy denke oorgelaat. Bewys dit dat claar tog iets 

claardie onderskeid kon tref tussen mond of slaap. lets tussen moed en hoop. 

om Ie Die vel'rOJfveaal':ll in Ie trap. Die see in Ie 

hoop. 

kans 

lets wat 

dit meer om aan te 

voel 'n donkerte 

onbeduidend raak juis ":i.'aJ~'P 

ooptrek. 'n Diepte watseermaak tot waar lle"rOel amper 

intensiteit daarvan. wat gebeur as jy net vod en 
niks claaraan doen 
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en vee haar uit S Y s ta.ar na honson. Vir 'n oomblik 

lank is see spieelglad voordat dit weer aan die sKommel gaan en 'n llw,~re,~1" beweging haar 

aandag trek. 

Net branders eien sy of twaalf fln'ilVT1P' war ..... ::;"l<.~" build en 

duik, danel en baljaar. 

wt~emlaeliLK by Jerome rue 0 .. 0 ...... " om moed rue, besef sy ma.ar oor fmale 

boetedoening wat die hoop op salwing inhou. En hy het rue boete gedoen oor bloedskande in 

eruge vonn rue. 

Sy besluit om homself te skiet het gegaan om n""l'I"Vl"1l1nn 

verloor met dae. Soms gaan slap see. Soms sit sy net op balkon. 

Op 'n dag ry sy in 

waar Johanna is. 

toe. Gaan koop sigarette, wyn en 

Sy wi! vir haar dat Jerome haar rue 5"' ....... 

oorgegaan het dat Johanna vel:geJIWItg 

Johanna juis die !:!el.eelltheul probeer gee het om haarself te 

kon kry rue, probeer om haar \flY te maak van 

om te eel. Sy na 

sy berou m veIJ!.eJlalIl~ 

verstaan het as hy 

deur te vergewe. toe sy dit 

OOs,essle oor hom. 

Maar die psigiater laat weet dat Johanna rue besoek. kan nnTVlll'11O' Stel voor dat sy 

""",,"VU.L:> ook eerder KOrLIaK met Van Niekerks om te 

dag ry sy na tterOlGmOlUll. hou stil in die DaJrkeert,effiein DOl<:ant 

mis oor die see land toe. 

verbetering is. 

strand en sit en kyk 

Op 'n ander dag Mosselbaai toe waar sy by 'n restaurantjie met helderbLou houtstoep iets 
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cd en oor die uitk:yk. "issersbote \vat korn en gaan. 

onthou sy dat Hades eers later 'n die hel op\)V('urn het. Dat 

oorspronklik broer van en Poseidon was. Dat hy gehou het oor straf van 

on~iaUf~t;s, maar rue regter oor hulle was rue. die folteraar rue. Dit was die taak van 

die die wraakgodinne. 

dag onthou om haar .,"'LLV ...... te laai. na die boodskappe. wat w11 hoor 

hoe dit Machiel wat wa sy rue Ius is om te korn kyk hoe die beeidetuin vorder 

wat wi1 weet of sy het waar spaarsleutel die buitekamer Martiewat 

wiI weet sy Sondagmiddag by hulle korn eet - is welkorn om sommer net na te kom. 

Tobie wat vra hy kan kom 

Sy bel hulle volgorde. 

volgende 'n draai by hom te 

Abrie wat weet wat moer aangaan. 

......, ... 1" ... Laes dat oukei is. Spreek met Machiel om die 

'n op Charles semail: derde 

hakie links aan sleutelrakkie die studeerkamer. Bedank maar dat sy beplan om 

Knysna toe te Nooi oorvir 'n daardie 

Net bel sy 

Tobie arriveer teen "' ...... '11 .... met 'n bottet wyn in die een hand en 'n die ander. 

"Ek was bangjy't rue en ek is 1'""''''",,... honger," hy "n,,, ... rl'!llt hy haar 

die pizza is net krummels oor toe Tobie t"" .. "ITC"f' met behae'n opbreek 

en glas weer vol wyn maak. kan nog ~._ .• ~,rue glo dat jy geskei is rue," hy vir die 
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maal. 'n Chlestertie aan. het nooit l'<."" ...... l.,. sal he rue. 

Jerome ook gese, destyds Die girl is te vas aan comfort het so 

ruk 'Ek weet Tobie, een hetmeer aswat 

het moet rut net agterkom.'" 

diep aan Menthol. dinkjy Tobie. probeer net opbeur." 

"Dis wathy 

rook 'n 

het. Swp.J'l1" to god and to die. " 

Leila nahom wanneer gaan jy my vra 

wat daarrue gebeur aand van Johanna se ... Jy weet wat bedoel." 

"Die aand toe uiteindelik geslnep 

knik. 

"Ek mevra As jy my eenClag wil maar weet die hele Van 

het 'n klap en Janna is fokken van almal." vee 'n krummels van 

die pizza en ditvan sy "Janna neteen vanal wat ons 

'n moerse gehad. wee!, thing. soms 

'n stukkie van af. jou drie synaam sy 

uitgebulk het die hitte van oomblik." 

skud kop, maar weet wat 

s'n. bliksemse broer s'n." krap aan donse in sy "Ek is 

maar fokkit, eintlik nie weet wat tussen 

wens ek het dit ook daar wens nooit na Johanna toe gei?;aan nie. Ek 

waaraan ek bet." staat" na die ... v .. , ...... "'. see aan 
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andcrkant van die groot skuifdeure . 

.. Wens in die een hand en kak in die en sien waannee jy sit. " Tobie strek sy bt;':ne lank 

daaroor rue. Jt;':rorne sou dit nit;': so wou voor hom uil. Iaar rnot;':t .v .... ,,"' ... 

gehad het nie en Janna sou in elk 

van tyd." 

Leila k-yk na 

Hy trek op. 

het. het dit lankal sien korn. Oit was net 

sy 

tyd daar uitsnep. Of dalk nooil 

psigiater glo dit hang wat IS waarvan haar wil beskerm. hoe 

dit ervaar." 

"Wat word van haar " ..... ,.,A,..., 

"Jeroen en Martie is Good to them. Daai kinders is net so oPJ!en)K as 

wat Johanna was. staar na die plafon. «Ja, die sonde van die vaders is een 

maar die sonde van die moeders is heelternal ander pot stront." 

Machiel se woonstel staan in kontras met die blou huis op Nieu-Bethesda. Die helder 

van die skilderye teen vensters wat wavragte vol son inlaat en die mOioelme 

meubels verras op sy saarn met Machiel entoesiaties raak toe hy sy sketse 

van die 

plot dan jou hoe Pietrnan vorder met die lapwerk, " hy 

voortoe hy vandag daarheen gaan. het rooi en 

alikreukelskulpe OPl;teS'PO()r wat vir moet gaan gee." 

Leila skud haar kop. " .... I,nor rue, Nlachiet Om te " 
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dink weer juis nodig dat jy teruggaan, Leila. Dat jy 

l'Yk na Macbie~ hoe die sonstrale sy hare oo!;oeK.. 

blinkigheid laJ[ die klam mond. ":'vliskien is ,. 

., 

afhandeL 

as jou moed jou begewe?" 

ook k'Yk of ek "if Abrie in die han de kan 

ons nou aan'! klaarmaak is." 

afsluit." 

ncus beklemtoon en 'n 

IS maar ek 

dit ook kan 

"Nou karsleutels op. "Voordat jy van plan u"".·"' .... ,rl". .. " 

Die grondpaadjie na 

op toe hulle van 

se huis wat die vorige kere so sleg verspoel was, is F>"'~'''''''''-IJ, 

plaasdam is geverf en WUl<11l10rt111l staan 

die plek van sy verroeste VOjOrg;anl~er pluksels kweek claar rondom 

91Cmdbe(iek.kiIllg en die paar vrugtebome is gesnoei. onegalige 

<;:lIt;uprhlull.c tussen 

Sowel die mure as 

gemaak en gesnoei. 

en tweespoorpad loop dood in 'n .... PIU ... " ... 

van ou plaashuis spog met nuwe verflae. prieel is 

tot 

en 

Net die verflenterde bloekoms, die peperbome en die ldipperige grondoppervlak tussen 

dam en die skuur het Jeroen se ... """e;uu:u."' ..... ontsnap. 

Leila bly 'n rukkie die nadat die enjin afgesluit het. Teesinnig om uit te klim. 

Teesinnig om nog hale waar te neem van die uitveer wat die tekens van Jerome se 

stelsematig bier oroloec~r 

Sy kyk op toe J.V.I."''''lU .... oopmaak en klim na 'n oomblik van huiwering uit. 
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het die pJek opgeknap na ,"' .. ,.., ...... '" se dood." se stem is 

sien so." 

Di~ in haar stem moes deurgedring 1\ {achiel k:yk ondersoekend maar 

net haar 

S.::l.fs die skroot op die stuk die is heelwat minder en dit wat oorgebly IS 

in hopies Leila Machiel yerby 'n skuur en die waar Jerome s\veiswerk 

ge(]oe:n het Die knersende geluid vanuit skuur, flikkering deur en 

van metaal wat en brand, dat Pietman Jan die gang is. 

hulle om die hoek van die skuur Leila tot .:>Ul';:'I4UU. Die hang nie meer 

me. Die nf>.\iIlf>.UlnU van glas en glinstering laat poort dartel sonlig. Sy die 

stukke van kartelings van ratte, die lanav.:ns<~.I.S. die halwe en die stukke tuinvurk wat 

na intense bestudering van die foto's in haar geheue vasgebrand is. 

Leila slap onwillekeurig tot by poort. Sy vee met haar np.w ..... nnt .. oor die ",,,,,,,,,p.r.1"n1·,,,rlr 

Streel oor die glas wat in yster ingesmelt Raak Jan die bengelende .:>U,ljt\..l\.l\",.:> spieel russen 

opcmulge russen yster en sement. die mosaiekwerk van porselein, glas, brokkies en 

gebreekte 

Oenskynlik het .... ..." ........ wondere 

netheid, die bouwerk is noukeurig aH'!ewerK 

Die lukraakheid van die ,",UI,"""',XiP'" ... is vervang met 

die mosaiek minisieus georden. 

die poort IJml11e:staIP, t'\1~nr.{"\pr Eva 

voltooi. 

"Lilith is naaste Jan 

draai na 

" se Machlel 

vTOU, haa! 

aI haar onderdanigheid, maar net half 

asem en k)'k op in die gesig van 
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kki. Lilith bly doodstil staan. rocr rue,. op pcriferie van ruc. spietHbrokkc 

blou van Karoo-Iug en blertsie bloekomboom, maar "prnpr rue. 

"Wat dink 

draai om en k-yk na MachieL "Julle het waadik 'n wondervverk verrig " Sy 

met 'n glimlag te kamoefleer. 

JY sou tevTcde """"IP"" het?" 

Leila knik. "Ongetwyfeld." Hulle jou vrygcmaak, Jerome, dink sy. Met hulle 

vakmanskap het hulle jou verlos van bieg in jou v'"'''' ..... '''. En uiteindelik. het Johanna, deur jou 

beelde Ie VP"TUi'·t10 juis jou kunslenaarskap " ... ,.,"' .. ", .. 

Toe sy Machiel gTOet, soen sy hom op sy mooi mond, wens hom sterkte toe en vervvonder 

haar toe rue die impuls kan bedwing om haar mond met agterkant van haar hand af te vee 

Jerome wou haar om in te dat ook sY vry is, kom gedagte op pad Oudtshoom 

toe by op. V ry van die .,"" .................. van se keuses. Charles 

wou moet om ander se keuses g:elloe;g: te 

voeI rue, rue die skuld daarvoor op haar te probeer neem rue. 

"'''1'' ... '''.,'''' ..... om me skuldig daaroor te 

wou he sy moel begryp dat 

vry is om haar eie l\. .... IJk:> .... ~ te maak. Sonder u":!:;a.u .... , maar met konsekwensies. 

Abrie is groter as wat Leila hom onthou, sy meer befoeterd en sy glimlag minder 

"Jy lyk hy toe hy oorkant haar gaan sit. 

so os 'n KC1Umll!: om mens op te " 
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so:' koffie voordat arms op die tafel voor horn vou. 

\vas verras dat jy my toe Het die oomblik van uiteindelik aallgebre:el<'!" 

"Wie se \vaarhei~ .-\brie?" 

Hy leun oar na haar toe." wat ek nag altyd wou is wat toe 

."' .. ,n. ...... ,,,. homself geskiet het, 

weetjy van 

"Natuurlik. Alhoewel 

rna Syself is oak maar 

maar weier om 'n 

een wat haar eendag moet 

tot sy 

na "Het Johanna 'n ...... ,,, .......... 1-

staar na die 

'n beweging van die hand 

<T"' ... 1'l"1< .... het. Die pad waar jy 

hy 

nou ek oak wee! Johanna in die malhuis 

jy geweet sy is Jerome en Jeroen se suster'?" 

in dorp Ie dat sy einilik hulle IS. Glo 'n 

weet dis sy wat n ... ,nlT'" die beelde so vernie! 

weet dat sy into Altyd gehoop ek is rue 

" Hy leon terug kelnerin die koffie 

opgehoopte lepels suiker in en k-yk dan eers "veer 

in sy selfrnoord, 

vryf 'n paar SWKeI'Korrel8 D'vm(~Ka,ar en skiet hune met 

toe. "Ek dink Jerome sou moeilike pad wou 

weer moet wakker word, opstaan en aangaan. Maar ek dink 

" Sy kyk op in die 

is net savee! wat sy aan hom kan probeer verduidelik. 

van die ou man VOOf 

Jerome wau 

Abrie. Op die einde." 

Johanna? Waar pas In 

dink Johanna het die~lelt(le 

dat sy die keuse 

nie vir my wat 

prentjie in?" 

as .", .. ",m", gekies. Die is dat haar lyf nog 

uitgeoefen het rue." 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

338 

"Hoe moe! ek \veet wat werklik gebeur Daar is Jerome se waarheid, Johanna se 

'.'liaarheid en my gefnterpreteerde waarheid. Elkeen ftktiewe "",",'''UOI van 'n werklikheid. 

\vat mecllik is, is tu.ssen elke ""p,ntno van \vaarheid. Dink jy dis oP" ..... ,,·o 

om te weet dat Jerome op die ou weI die keuse gemaak rueT 

"Die kar wat Pietman gehoor het, dit was sy, was dit rue? Johanna was by toe hy homself 

geskiet " 

Leila haa! haar be ursie wt en sit geld neer vir haar koppie koffie. bere die beursie, kry 

haar goed bymekaar en begin wt die rooi van die kuns1eerbank wtskuifel. 

moet Ek wil vanaand nog pak en more padvat 

"En beelde, Leila?" 

op 'n manier meer as wat Jerome ooit daarin gesit het." 

"Hoe 

"Omdat elkeen wat na die beelde kyk, dit vanwt sy paradigma Die beelde por 

die onderbewussyn aan. meetlike waarheid van die beelde is: kyk anders. res 18 kyker 

se verantwoordelikheid en hou onbeperkte moontlikhede en beperkte onmoontlikhede in." Sy 

kom tot staan. herstel hulle netjies." Sy gooi die drasak se stingers oor haar skouer. 

"Baie netjies," herhaa! sy ingedagte. 

"Ek was nou op die plot om met Pietman te praat. was besig om te knap. 

Ek het .... "",,, ... ,nl1,· .. wat Jerome sou se as hy ophef kon sien. dit nadat hy en nooit 

to het rue." 

Leila glimlag. dit sal nou meer pIa rue en dink ook hy sou in elk 

geval weer naby die plot wou gaan Selfs a1 kon hy." Sy kyk venster uit na 
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onfeeslike gewoel van Baron van Reede straat. .. as Nliss mymer sy. 

Abrie kyk op na haar. "Jy k.link tevrede daannee?" 

Leila oor, soen op die mond. is." 

laat die soen Sonder om die onbenulligheid van die gebaar af te vee. 

Toe sy k1aar gepak en behalwe die laagte paar goed wat sy nog nodig kry die kar 

gelaai het, stap Leila uit op die balkon van die strandhuis. Sy diemaan, haar waar 

fill 

'n donker wolk blink, haar silwer skynsel cognito oor die see pias. 

steek 'n rook tydsaarn terwyl oor die stoeiende water voor haar 

Sy sien maan meteens losraak van wolk. dan hang sy en suiwer en 

toutjieloos teen die naglug sy besluit die silwer randjie is net tydelik goed n ..... "" .. n Besluit 

het wit voluit en suiwer skyn. En uitdaag: kyk hoe blink die see nou! 

"Leila?" 

swaai verras om van waar sy. die volgende oggend is om die skottelgoed 

te droog en te pak. 

"Abrie het gaan Ek sien kar is al ,..,_ ... _ •. " 

"J a, wou net hier klaar:maak en dan vir Martie en vra waar om die sleutel te " Sy 

sprei vadoek uit oor die droograk. "Dankie geleenilieid om hier te bly. Ek waardeer 

dat jy rue 'n stokkie daarvoor het 

"Hoekom sou ek? Martie, help graag waar ek k;m." 
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na die lang man in sy netjiese brot:k, 

daaronder. '"Moerue voor my ................ F, wees 

md een of ander lJublogo 

\Vys daardie gesig 

\-IT maar spaar my dit." 

Leila, maar maar net wees dat ek aspek1e 

van onmikkel rueT Hy vou sy arms en met netjiese sirviak 

teen die 

Leila k:yk oomblik lank nadenkend aan. "I\tliskien net met growwer drade 

as ek, 

Hy hou sy kop "' ........ ' ... ..,. 

, "Johanna aan my verduidelik van swart en wit in die we:encuoLS. Sy het 

aOlt'lKe:rac:r, maar as dit verduidelik dat "'nAJL .... "'. swart en wit kan meng om grys te by • 

eers OP ........ ., .... wewer is dit anders. swart en 

sien menLS op "","'","rp afstand, maar hoe nader menLS daaraan kom, hoe ....... ,U""L.......... sien jy die 

aparte kleure. Sy met growwe drade en toe met at Hoe 

growwer die draad, hoe (lUll(lel1K!~r die onderskeid tussen wit en swart, hoe draad en dus 

die tekstuur, hoe gryser bly 

"En jy glo in 

"Die skering en 

"Ivfaar hoe 

"De_likaatheid 

Jeroen se 

minste waarmee ek 

is 

weefWerk. " 

wit en swart, maar net rue so ...... le ...... ..,Ln ono,ersKe),Oa4aI " 

Imn(l(j[ bestand is die weefstuk teen 

beskou as gehatte." 

lan£enng." 

werk ek maar met growwe drade, """",",,)'n ten 

so fyn dat ek rue weet watter een is en watter een 
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S\\iart 

ook met swart." 

s .. vart en en herken .. vit. En soms. net soms, 'n 

sW'art draad deur " 

" 

"Swa11 en staar die venster. 

veIllelsteJ1Ke huis waarin ek grootgeword 

jy ek weet het rue? Dink jy ek begryp dat hy deur moes 

het om ., ...... ' • ...."" te tussen wat mag en wat rue mag rue? Oat suster se 

hom so verbode was as rue omdat my rna en haar lyf rue vir hom ,\/prr.nrl'" Hy 

skud sy kop. ten van die begrip, kon ek hom rue vergewe rue. 

wat hy in dik, ....... "" ... rulP swart drade tussen fyn wit ingeweef het, het alma! a!tyd oevvon.oeIUll2. 

Jerome "' .... lIl ....... altyd vaal die goeie, getroue dienskneg, die seun wat by 

agtergebiy het seun wat daar te geruet is. En dan nog 'n aandeei van dit 

wat my toekom wou toe ~.ekom het." 

na skouers onverwags vas. "Ek is die een wat 

wat toe Jerome terugkom hierheen? "ur,,,....,,,,1 oor 

oor oor hom dat berigte in 

resenSles oor 'n artikel 'n tydskrif oor sy werk plot toe 

toegelaat wat uitnooi om seminare te hou. \lTOt en 

voos was." 

nou velrgewe daarvoor? Noudatjy aan hom geword vir een 
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Jeroen faat gaan. Jerome oorwin, Oaardie toe ek by jou geslaap 

hl;!t ek hom oonvin. het rue aan hom gelyk geword want ek het dit uit ,,,,,,,.,, .... ., .. ,.., 

gedoen Ek het ook dit lJereOcmeler en beplan soos ek beredeneer en beplan. wou by 

jou 

vot:l." 

en ek ...... ,~u" ........... cn was dit so maklik om jou sover te kry dat ek verneuk 

het rue juis gelyk asof jy gesukkel om m skoene te klim rue." Leila glimlag 

Jeroen k-yk verby haar na die see. "Oaardie deel verstaan ek rue. Oit was asof iets 

oor my gekom het. 18 JU1S op die seksuele ingestel rue. Dis deel van mens se bestaan, 

maar ook ai,'!') 

Leila uit van 

fokken konyne genaai." 

by lekker toe 

"Ek daardie 

"You have .. \lV'I ....... me, Jeroen van 

hoe die woorde deur hom 

as poging tot beswering." 

vergewe ewe ruimhartig daarvoor op daarvan?" 

Ons het soos 

Hy skud kop stadig en weer. maklik het ek darem ook rue my lewe 

betaal swaar aan daardie maar dit was eenmalig en, glo " 

"Elkeen betaal op sy mamc:r aan breek van grense. Oaar is aItyd konsekwensies,.aI is 

intensies hoe of warped. " 

dat hy die wil,maar kwade Ekwil kwade by tye, maar 

ek die verkeerd daarmee?" 

"Oit is moeilik ,...P ....... P''''' om my twee pole b}mekaar uit te bring, Jeroen. Ek het 
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bdlOetle om aan jou Ie probeer \-"'\I3M of hoe goed en kwaad in jou 

onoorbrugbaar is. " ek weet, is dat die kloof tussen ons paI'adi~ 

S,Y s\vaai haar handsak oor toe hy haar net stils""yend aankyk. dink 

as ek gaan. Woujy nog wat die aand tussen my en Johanna gebeur 

Hy skud kop. verander rue." 

"Dan het ons rue om mekaar te se rue." 

In die ... ,"'.rr<>i', ..... oor haar skouer. Jeroen staan bleek en strak 

haar Enop 

kombuis, sy blik star 

"Johanna het n~l.fSe:lI 

geleentheid gegun." Sy haar hand in 'n laaste groet. "Mag dit jou 

Die Outeniekwas is 'n doolhof van nUs, maar toe die bergpas haar ....... ,..., ... _ IS blou en 

die wind die 

afdraaipad 

pw'pw'Vn'lo met die Karoo-kontoere. Leila neem werktuiglik 

langer roete. 

Sy ry deur ontlee:S<1e Oudtshoom. 'n Sirkusterrein nadat die tent is en die 

karavane 

wat 

nn1i1Pr10011l4:JQ op haar af en sy is daar deur voordat sy dit mooi besef. Daar is 

geen spoor van 

3ar·,Kl:mlel draai sy op 'n grondpad af. Net verby 

kronkelende VI .. • .. "'''' .. 

op 

nou 'n sekel en dan 'n kurktrekker. En dan is 

uit en teen die wind en die koue wat 

wegvan die 

pad maak 

n ... ,rnn knyp, en stap 'n enljie 
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nUs jou, Jerome," sy die om haar in. Die .. "ind \-vam haar .. voorde 

bergkant toe. draai die rondte. 

rrus sy sagter, "maar ek is bly jy het een nag na my toe gekom, dat ons 

kon volvoer wat ...,'"'''''v ..... ek weet dit was al was dit jou broer se Iyf. Want net kon 

\TOU uit hierdie beiteL" 

Daar is kenbare antwoord uit haar omgewing rue. 

is geskei en is nou sonner bagasie." Leila steek met moeite 'n sigaret teen die 

sit op 'n klip. wind aan en 

is dit lankal gewees het as Adam en Lilith rue so opgefok het in 

paradys " 'n Rukwind waai hare ""', ... , ......... in alle rigtings, haar , .. "' • ...,.- van die klip af en 

byna uit haar hand. 

ons sou ook opgefok het, Jerome." 

Sy staar die ur\!'nTf'~'iI m. "Want deep down het ons geweet dat swart rue net aksent rue, 

maar by lye kan insluk. dit is wat daardie laaste onsso gemaak het. " 

rook en stap tot op die rand van die uitkykpunt. 

"My egskeiding het my verlos wt stagnering, my weer gemaak van dit wat verander. 

bewus gta1rulalK van die onveranderlikheid van veranderlike. " kyk op in die Karooblou 

kies om lug. my vrygemaak. vo()rr<::!I van skoon lei 

so te sien en verantwoordelikheid daarvan te aanvaar." 

kyk uit oor die duiselingwekkende weidsheid van Vallei van Verlatenheid. In verte 

sien sy Graaff-Reinet. En toe oe verder dwaal, 'n wat teen die steiltes begin 

uitkruie in rigting. 



Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n

345 

dis S005 ~k die waarheid dis noodwendig jou waarheid rue, ",lant 

watjoune Ook rue Johanna s'n rue, want sy het haar eie waarheid 

m~t intonasies en kleurnuanses tenvyl my vertel het wat gebeur het. En haar waarheid 

toon rue groot ooreenkomste met myne rue. Net so min as wat my waarheid met Charles s' n sal 

ooreenstem .. , 

Leila pluk 'n takkie van die naaste stroik "Jy was waarheid is so onmeetlik dat 

gemaak moet word." Sy blaartjies tussen haar vingers en ruik die son daarin. 

binne hierdie meetlikheid is dit al wat uiteindelik onveranderlik waar is: Ek en Charles was 

getroud en nou is 008 meer Jy het besluit om jouself te skiet en ek om op Rubidge-pas te 

rem. Johanna het die a.Ulstel:rus en ek .. , Ja, wat het ek "''''L· ... '''·/' 

"Dis scary, Jerome," se Leila na 'n lang ruk weer teen die wind in. 

al die moontlikhede." 

onbeperktheid van 

stilte dawer met net die geluid van die wind en die geJ1ISC:l van die Karoo om haar. Sy 

k-yk ingedagte na 'n by wat sullet om sit te kry op 'n wapperende veldblom, die sonlig vir 'n 

oomblik vlerke vasvang en dan dieper in die blomkelkie inkruip. 

"Follen scary, ja. Maar op 'n mamer opwindend ook," Leila vir haarself. 
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Bronnenota 

L~ila noem in die teks 'n verskeidenheid bronne wat sy in haar navorsing geraadpleeg het. 

Van di~ bdJngriksl~ bronne \val onder haar Ot: deurgeloop hel, maar rue aJtyd met tilel en skrywer 

in die teks genoem is rue, is onder meer: 

EnsilJopediee soos Encyclopaedia Brittanica, die De Lu.r:e Edition CD-Rom en Encarta, 

die Standaard CD-Rom. 

Die rekenaarprogram Ultimate Home Horoscope & Tarot en Linda Goodman s'n oor 

NumeroJogie en Astrologie. 

Nfitologie-boeke soos Thomas Bulfinch se Bulfinch 's Mythology asook World Mythology 

deur Roy Willis (Samesteller) en Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore. Mythology, 

and Legend saamgestel deur Maria Leach. 

Boeke oor die esoterika sluit in Signe E. Echols se Spiritual Tarot. 

Dan is daar die boeke oor Lilith en engele, naamlik A Dictionary of Angels deur Gustav 

Davidson, Morris B Margolies se A Gathering of Angels en Emsie Schoeman se Reis met engele 

Boeke oor buiteling-kuns sluit in Fantasy Worlds deur Von Schaewen en Maizels, asook 

Colin Wilson se The Outsider. 

En boeke oor die Uilhuis spesifiek, is A Journey Through The Owl House en The Owl 

House deur Anne Emslie, Helen Martins en die Uilhuis. Antwoorde op vrae van Egbert Gerryts 

en This is my world. The life of Helen Jvfartins, creator of the Owl House deur Susan Ross. 

Leila het ook verskeie simboliek-(woorde)boeke geraadpleeg, onder meer Tom Chetwynd se 

Dictionary of S.vmbols, asook S.vmbolic and Mythological Animals en An Illustrated 

Encyclopaedia of Traditional Symbols van J.C. Cooper, en Dictionary of Symbols and Imagery 

deur Ad De Vries. 
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Ander boeke sluit in Paper Prophets deur Jenny Hobbs (sarnesteller), The Evil/hal Aien f)o 
, 

deur Brian Masters, Clicking deur Faith Popcorn en Die Afrlkaanse Naamhuek saarngestel deur 

Annelize Van Rooyen asook Victor Frankl se ,\;fan's Search for /vfeanmg en Erich Fromm se The 

Fear of Freedom . 

. -\anhalings kom hoofsaaklik uit Ruhaiyal van Omar Khayyam, ma Tamaro se 

Follow my heart en Ben Okri se boeke A Way to Astonishing the Gods en ander. 

Leila het ook aile artikels waarop sy haar hande kon Ie en wat enigiets met Helen \.lartins of 

die Uilhuis te make het, gelees. Daar is heelwat, onder meer in Getaway (Julie 1988). Sunday Times 

(Desember, 1996), SA Country Life (September, 1997), Country Living (Junie, 2001), Rooi 

(Jurue, 2001) en 4 n hele klompie ander. 

Leila se gesprek met Oupa Blikkies is gebaseer op 'n uittreksel uit Land and Lives van Elza 

Miles onder die stuk oor Jan Schoeman oftewel Oupa Lappies, maar persoonlike gesprekke 

met hom. 

Gesprekke met onder andere Suzette Pienaar, Egbert Gerryts, Sakkie Retief en sy pa, 

Sterling, Antoinette du Plessis (gewese kuratrise van die Uilhuis), Margie en Denise van 

Stokkiesdraai en al die inwoners van Nieu-Bethesda met sy in aanraking gekom het, het baie 

insigte aan baar verskaf 

Solange se interpretasie van Miss Helen se bandskrif voor haar brief aan Sue Ross 

wat Leila met vergunning van die kuratrise van die Uilbuis het. 

Georgina se weergawe van Miss Helen se storie, is 'n bran op sy eie en is by tye feitlik 

woordeliks aangebaaL 

Waar daar nagelaat is om bronne te word 'n gebrekkige 

leesgewoontes en lukrake van navorsingsbranne gepleit eerder as 'n neiging tot plagiaat. 




