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Die Boeddha op Bladsy 13 

Hoofstuk 1 

 

 

Dit is stil. Daar is vandag geen wind nie. Die somerson skyn helder. Die groot oop 

lug is blou.  

“Dis die dun blou van die dood,” het sy ma lank gelede gewaarsku. 

“Nee,” dink Toit nou. “Dis die blou van die lewe.” 

 Die groot kontinent van Afrika lê rustig. Aan die suidelikste punt verdwyn 

Tafelberg in die see. Hier, aan die onderkant van die kontinent, is daar ŉ lang streep 

wit onstuimigheid in die see, waar die warm Mosambiek en die koue Benguela 

ontmoet.  

Kaapstad lê in ŉ wye sirkel voor die berg en om die groot baai. Die stad is dig 

teen die berg en strande. In die verte kan ŉ mens die ander baai van die Skiereiland 

sien, soos ŉ groot hap wat uit die land gebyt is.   

Die motor ry die steil bult van die De Waalrylaan af. Aan hul linkerkant lê 

Kaapstad en die baai, blou water wat silwer skitter. Die stad se hoë geboue is naby die 

hawe, en dan, soos die treinspore uitgaan, word die geboue kleiner. In die verte is 

daar groen heuwels, en nog verder toring berge die lug in. Die berge se blou is sag in 

die laatsomeroggend.  

Miskien is dit omdat Toit Suid-Afrika verlaat dat hy nou met sulke detail na 

die wêreld om hom kyk.  

Aan die regterkant is die berg, die gras nog groen na die wintermaande se 

reën, maar hier en daar reeds geel en droog. Terwyl die motor die steil heuwel afry, 

kan hy gemsbokke en sebras sien wei. Daar is ŉ paar gemsbokke na aan die snelweg, 
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en een van hulle staan met kop omhoog, horings reguit en lank. Sy gesig is lig met 

donker merke, amper soos ŉ jagluiperd se masker. Toit weet nie of die gemsbok die 

motors op die snelweg of die mooi van Kaapstad sien nie. Toe moet Toit vinnig sy 

hand uitsteek, teen die agterkant van die sitplek voor hom soos Evan se pa skielik 

stop. 

 “My God, daardie kar brand mos!” vloek oom Jones. 

Die ander mense hou op met gesels, geskok deur sy stemtoon, en toe weer  

deur wat hulle voor hul sien. Aan die kant van die snelbaan is ŉ motor geparkeer, ŉ 

splinternuwe BMW. Binne die motor is daar rook, en nou en dan ŉ vlam wat 

opwaarts skiet. Evan se pa stop hul motor voor die BMW, en hulle spring uit om te 

gaan help. Toit is eerste by die bestuurder se deur, maar hy kan nie lank aan die 

handvatsel vat nie omdat dit te warm is. Die deur is gesluit en kan nie oop nie. Die 

ruite van die motor is nou al donker, met delikate patrone wat lyk soos kraakmerke in 

die glas. Hy kan min sien, net hoe ŉ vet man verbete probeer om die 

veiligheidsgordel af te trek, maar in sy verbeelding sien hy hoe die man se vel 

afskilfer. Toe neem polisiehande hom aan sy arms en trek hom weg. Toit kyk uit oor 

Kaapstad wat in die laat somer lê, die groot baai met blou water, maar hy is nie 

daarvan bewus nie. 

Die vlamme wat die BMW verteer, word groter, en hulle moet terugstaan. 

Baie motoriste het nou al gestop. Die verkeer is besig om vinnig op te hoop. Toit kan 

die geloei van ŉ brandweerwa hoor, hoe die voertuig stadig deur die druk verkeer 

sukkel. Die vlamme oorweldig nou die motor. Hy kan skaars die BMW sien. Die hitte 

is skroeiend. Die polisie waai met hul arms sodat die skare verder terugstaan. Dan is 

die brandweerwa daar, met sy dieselenjin wat raas en klok wat lui. Die groot rooi wa 

stop aan die kant van die snelweg en brandweermanne spring uit. Hulle katrol twee 
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pype uit en begin die motor met dik wit sproei spuit. Verbasend vinnig is die vuur 

dood. Die BMW se vensters is weg, asook die bande. Al wat oor is, is ŉ swart en 

bruin stuk metaalwrak. Die sitplekke en binnekant is weg. Teen sy wil kyk Toit vir 

die bestuurder, maar hy kan die man nie sien nie.  

Hulle klim weer in hul motor en ry verder, lughawe toe. Hulle is nou stil, en 

die opgewondenheid gedemp.  

 Evan en Toit sit agter, met Evan se ouer suster tussen hulle. Marna sit 

vasgedruk tussen Toit en Evan, maar sy lyk nog steeds elegant. 

Evan se jonger suster sit voor op haar ma se skoot. Op vyftien is Susan te oud 

hiervoor, maar haar Ouboet gaan vandag Thailand toe, en dus sal sy so beknop sit. 

Hulle stop by die lughawe se parkeergebied. Van hier af is Tafelberg grysblou 

en plat. Evan kry ŉ trollie, waarop hy en Toit hul bagasie laai. Toe stap hulle na die 

vertrekportaal. Niemand sê iets oor die feit dat Toit se familie nie daar is nie.  

***** 

Die vlug Bangkok toe is lank. Daar is meestal net grysblou water ver onder hulle, uur 

na uur dieselfde kleur. Die klank van die vliegtuig is ook eentonig, soos ŉ mantra om 

hulle in ŉ kalmte te laat sink. Toit en Evan praat nou nie meer nie, net af en toe ŉ 

woord of twee.  

 Toit is moeg na die dag se gebeure en die lang reis, maar hy kan nie rus nie. 

Namate dit donker word en hy meer afgeslote van die ander passasiers begin voel, 

spring sy gedagtes sonder rigting rond.  

 “Kyk, Ben Wallace is heelwat tale magtig,” het Dries, sy pa, lank gelede 

vertel. “Dís hoe hy die wag van die konsulaat kon oorreed om hom in te laat.”  

 Toit en Daniel het gekyk hoe Dries die swembad se water spoel om die blare 

by die pomp uit te kry. Hulle was nog te jonk om hierdie werkie te doen, maar wou 
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saam om hul pa wees. En wanneer hy so van Ben Wallace gepraat het, kon die seuns 

nie anders as om te luister nie.  

 Ben Wallace was ŉ geheimsinnige man, en die werk wat hy gedoen het was 

vaag, half en half iets te doen met die regering.  

 “Daar is net twee mense in hierdie land wat Vlak 1-vrystelling het,” het Dries 

verder vertel. 

 “Wie?” wou die seuns weet. 

 “Die president, en Ben Wallace,” het Dries saggies geantwoord.  

 Hy het toe sy kop nader na die seuns gebring en verder gefluister. 

 “Maar julle moet belowe om nooit, nooit hierdie woorde te herhaal nie,” het 

hy gemaan. 

 “Hoe ...” wou Daniel begin, maar Dries het hom skerp in die rede geval met ŉ 

vinnige horisontale kaphou van sy hand deur die lug, palm en vingers oop om te wys 

dat daar stilte moet wees. Gevaar!  

 Dries het nou ŉ dramatiese en kil trek op sy gesig gehad en hy het sy vinger 

oor sy lippe geplaas. Met ŉ beweging van sy kop het hy die kinders laat verstaan dat 

daar orals vyandige ore was wat Ben Wallace se lewe in gevaar kon stel.  

 “Pappa is Ben Wallace!” het Toit toe uitgebars. 

 Dries het geskok na hom gekyk. Toe het hy oor sy skouer gekyk. Sy vinger 

langs sy neus gelê. Die seuns het nie geweet wat hierdie teken was nie, behalwe dat 

dit ŉ geheime kode moes wees. Daar was ook die hoop dat hul pa wel Ben Wallace 

kon wees. Nou was dit vir die broers uiters belangrik dat Ben Wallace se veiligheid 

intak moes bly.  

 Deur die jare het die karakter van Ben Wallace deel van hul huis geword. Dit 

was net hul ma, Hentie, wat so af en toe ŉ negatiewe opmerking gemaak het. Die 
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seuns het dan gelag en gewag om te kyk hoe hul pa vir die grote Ben Wallace uit 

hierdie skaakmat kry. 

 “Sien, dis nou die dank wat mens kry,” het Dries een keer gesê.  

 Hentie was in die deur van die kombuis en het na die drie gekyk waar hulle 

voor die televisie in die voorkamer gesit het. Suid-Afrika was besig om te verloor 

teen Australië. Daar was nog ŉ paar boulbeurte oor, maar die koeël was deur die kerk. 

Dries het gebrom dat hy sommer lus was om vir Ben Wallace in te stuur om dinge te 

gaan regruk.  

 “As ek die geheime kode in die telefoon inpons, dan sal die poppe dans,” het 

Dries misterieus uitgebrei.  

 “Ben Wallace moet liewers die vleis kom sny,” het Hentie van die kombuis af 

geterg. 

 Dries het gemaak asof hy diep geskok was. 

 “Sien, dis nou die dank wat mens kry,” het hy gesis. “Die keer toe die bom 

Kaapstad verpletter het, tóé was Ben Wallace goed genoeg.” 

 Hentie het ŉ oomblik lank gedink. Toe kom sy ŉ tree nader. 

 “Maar daar was nog nooit ŉ bom nie,” het sy gestry. 

 “Presies!” was Dries se triomfantlike uitroep.  

***** 

Die nag kom vinnig. Toit draai homself in die dun blou kombers toe. Die lugwaardin 

skakel die ligte van die kajuit af. Net hier en daar brand ŉ leeslampie. Dis asof dit 

offisieel slaaptyd is. Langs hom raak Evan gou aan die slaap, maar Toit bly nog 

steeds wakker. Hy onthou weer die aand by Evan se ouer suster.  
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 Evan het by die venster gestaan en die hawe voor hom bekyk, die skepe en 

seiljagte wat langs mekaar lê. Toit het langs Marna op die rusbank gesit-lê. Toe het 

hy orent gesit.  

 “Wag, wat was dit?”  het hy gevra. “Blaai terug.” 

 Marna het die groot boek se bladsye teruggeblaai, pragtige prente van bome 

en blomme, houthuisies wat verbyglip.  

 “Daar. Op bladsy dertien,” het Toit gesê toe sy verbyblaai.  

 Marna het teruggeblaai tot op bladsy dertien. Daar was ŉ prent van ŉ 

standbeeld, groot en goud, met ŉ dekoratiewe hooftooisel.  

 “Ek weet nie juis wat dit is nie, maar dis mooi,” het Toit vir homself gesê. 

 “Dis Boeddha,” het Marna geantwoord.  

 “Ja, maar, jy weet …” 

 Evan het nadergekom en agter die rusbank gaan staan. Hy het oor Marna en 

Toit se skouers geleun en na die prent gekyk.  

 “Weet jy wat een van die sentrale temas van die Boeddhisme is?” het hy 

gevra. “Om niks meer te begeer nie.” 

 “Hoe bedoel jy?” wou Toit weet. 

 “Om nie meer te streef om dinge te bekom nie. Tevrede te wees met wat jy 

het.” 

 Toit het weggekyk van die boek, voor hom uitgestaar.  

 “Om niks meer te begeer nie,” het hy herhaal. “Kan nie beter as dit wees nie.” 

“Enlightenment,” het Marna gesê.  

Toit het toe weer na die boek gekyk, na die beeld van die sittende Boeddha. 

Agter die standbeeld was oop blou lug, en die Boeddha se gesig was strak, net ŉ 

effense glimlag om die vroulike mond.  
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 “Ek wil gaan. Daar na die Boeddha op bladsy dertien,” het Toit skielik gesê. 

 Evan het gelag, en wou iets sê, maar Marna het hom in die rede geval.  

 “O, lekker poësiemateriaal.” 

 Toit het na haar gekyk, die sensuele keel, die goue ketting om die nek. Marna 

het uitgebrei.  

 “Die Boeddha op bladsy dertien. Dit klink soos die titel van ŉ gedig.” 

 “Dit klink bedreigend. Onheilspellend,” het Evan gesê.  

 Marna het ŉ slukkie van haar wyn geneem, wit wyn met ŉ ligte geel kleur. 

Toe het sy verder gepraat.  

“Vir my is nommer een die begin van ŉ ding. Hierdie nommer dertien klink 

soos ŉ nuwe begin.” 

“Hoekom nie elf nie? Dinge eindig mos by tien,” wou Evan weet. 

“Elf, goed, ja,” het Marna gelyk gegee. “Maar twaalf kan ook die einde wees. 

Daar is mos twaalf maande in ŉ jaar. So dertien kan ook ŉ begin wees. ŉ Nuwe 

tydperk ...” 

“Hoofstuk 2,” het Toit gemeen, en Marna het haar kop geknik.  

“Hoofstuk 2, ja,” het sy saamgestem. “Onse Bladsy Dertien.” 

 Toit en Evan het oor haar woorde nagedink. Toe het Evan sy kop gekantel, ŉ 

frons op sy gesig. 

 “Hmm? Sê weer?” 

 “Sê byvoorbeeld jy lees ŉ boek, en die storie is klaar, die held kry die meisie, 

bla, bla, biltong. Die storie is klaar. Maar daar kon nog verder geskryf gewees het. 

Wat gebeur ŉ maand of wat later met die held? Alles het ŉ effek. En hoe jy daarop 

reageer, het weer ŉ impak op wat nog kom.” 
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 “ŉ Effek het ŉ effek,” het Evan vir Toit gesê met wenkbroue gelig asof hy 

nou-net groot nuus gekry het. 

 Toit het gesnork. Hy wou nie lag nie, omdat hy binne klapafstand van Marna 

was. 

 Evan het gelag, nie vir die grap nie, maar eerder vir Toit se gesig. Hy kon sien 

dat Toit saam aan die grap wou deelneem, maar dat hy nie vir Marna kwaad wou 

maak nie. Marna het die boek toegeslaan en Toit het gemaak asof hy groot skrik, asof 

sy hand in die boek vasgeslaan word. 

 “Ook maar common,” het Marna  gesê en die boek op die tafel voor haar 

neergesit.  

 Haar Rolex-horlosie het elegant oor haar gewrig geskuif.  

 “Elke persoon se lewe is ŉ reeks effekte wat op hul beurt ŉ effek op die 

toekoms het. Almal se lewe is ŉ reeks staaltjies,” het sy bygevoeg. “Een 

aaneenhoudende reeks karma-staaltjies.” 

 “Dis reg. Bloot die feit dat ons daardie prent in die boek gesien het, maak dat 

ons hierdie gesprek hou. En so word ons aan die een kant ryker, maar aan die ander 

kant met indrukke belas,” het Evan gemeen. 

 “Wel, praat van daardie boek: ek het die prent gesien, en nou wil ek gaan. Dus 

verander daardie boek my lewe heelwat,” het Toit gemompel, meer vir homself as vir 

die ander.  

 Hy het toe opgekyk en vir homself geknik.  

“Evan, ek is ernstig. Ek wil gaan,” het Toit gesê, sy kop omgedraai sodat hy 

vir Evan agter hom kon sien.  

***** 
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Die vliegtuig skud effens, en Toit se gedagtes kom weer terug na die hede toe. Dis 

donker in die kajuit, net ŉ paar leeslampies aan. Die meeste van die passasiers slaap, 

koppe skuins teen die sitplekke.  

 “Hier begin my Bladsy Dertien,” dink Toit.  

***** 

Buite die vliegtuig is dit ŉ nuwe dag. Daar is nou land onder hulle. Toit staan op en 

gaan toilet toe. Hy was sy gesig en kam sy hare. Sy hare is donker en reguit, maar 

ligter aan die punte waar die son dit gebleik het. Sy hare hang by sy rug af, tot tussen 

sy skouerblaaie. Hy kyk weer in die spieël. Vel wat effens deur die son gebrand is, 

groen oë wat terugkyk. ŉ Gesig wat mens maklik vergeet. Toe maak hy die deur van 

die toilet oop en stap terug na sy sitplek, en hy moet beur teen die vliegtuig se spoed. 

Hy gaan sit langs Evan. 

 “My oë lyk soos twee muispoesies in paartyd,” sug hy en Evan lag.  

Terwyl hulle neersak om in Bangkok te land, kyk die twee by die venster uit. 

Evan sit reeds by die venster omdat hy vir Toit oortuig het dat hy naar word en by die 

venster moet sit. Toit kon nie vinnig ŉ liegstorie van sy eie uitdink nie en Evan was 

dus die oorwinnaar. Nou leun Toit oor Evan se sitplek om te sien hoe Bangkok vanuit 

die lug lyk.  

 “Hier’s sommer ŉ gholfbaan op die lughawe,” sê Evan. 

 “Dis ŉ grand plek,” antwoord Toit. 

 “Ons is grand mense,” herinner Evan, een wenkbrou effens gelig.  

 Evan is altyd die een met die idees, die een wat op universiteit niks gestudeer 

het nie, maar tog altyd van die top studente was. Hy is die een wat met mense kan 

werk, die sjarmante een. Toit weet dat as Evan nie saamgekom het nie, hy nie hierdie 

reis sou onderneem het nie.   
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 “A brightly-plumed bird is a bird no less,” het Toit een aand vir Evan berispe 

toe Evan reg gemaak het vir ŉ aand se pret met ŉ meisie. 

 “It’s the brightly-plumed bird who nests with the hen,” het Evan geantwoord. 

 In daardie twee sinne was die verhouding tussen hulle opgesom vir Toit. 

Evan, die oppervlakkige, wat eintlik meer mens was, en Toit, die stywe, skaam een 

wat homself sy mens-wees ontsê. En dan die verdere boodskap dat Evan nie aanstoot 

neem oor Toit se kritiek nie omdat hy Toit nie ernstig opneem nie. Goeie vriend, 

maar enige kritiek van Toit skiet skadeloos by Evan verby omdat Evan vas in homself 

glo. Asook die feit dat Evan Toit se politiek as minderwaardig sien. Toit neem Evan 

nie kwalik nie, omdat hy met Evan saamstem. Hy weet dat hy nog so vas in sy eie 

spinnerak van emosies is dat hy steeds ŉ kind is, besig om weg te kruip vir hekse wat 

nie bestaan nie. Derhalwe hierdie reis: om weg te kom van die hekse en om sy ou 

klere uit te trek en te verbrand.  

Hulle moet nou hul veiligheidsgordels vasmaak. Die vliegtuig se enjins klink 

anders. Daar is doef-doef-stampe soos die wiele uitkom. Bangkok strek ver onder 

hulle uit. 

Die vliegtuig land en Toit word in sy sitplek rondgeskud. Daar is die geraas 

van die enjins terwyl die vliegtuig stop, soos ŉ tornado. Toit kan voel hoe hy 

vorentoe gestoot word. Dan is dit stiller en hulle ry al langs die aanloopbaan na die 

lughawegeboue toe. Hy en Evan kyk na die geboue en vliegtuie.  

“Kyk!” roep Evan opgewonde. “Daar’s ŉ Suid-Afrikaanse vliegtuig.” 

“Wat?” vra Toit, en leun vorentoe om te sien.  

Hy sien die groot Boeing, die bekende SAL-teken op die vliegtuig. Die Jumbo 

is ver, maar Toit kyk totdat dit agter ŉ gebou verdwyn. 
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Toe hul vliegtuig tot stilstand kom, staan hy en Evan saam met die ander 

passasiers op en kry hul handbagasie uit die rak bo hul koppe. Toit druk sy dagboek 

terug in sy rugsak. Hy en Evan skuifel-skuifel uit. Die kajuitbemanning glimlag en 

hou hul hande voor hul voorkoppe. Hul hande is teen mekaar gedruk, asof hulle bid. 

Die twee hande word dan saam teen die voorkop gedruk.  

“Kop koen kap,” sê die mans. Baie dankie. 

“Kop koen kaa,” groet die vroue. 

Mooi glimlagte. Toit en Evan stap van die vliegtuig af. In die gebou slaan die 

hitte en bedompigheid hulle teen hulle vas.  

“Hel, dis warm,” sê Toit. “Ek dog dis veronderstel om winter te wees.” 

“Nou moet jy weet hoe dit hier is in die somer,” stem Evan saam. 

Hulle gaan deur die doeane en kry hul bagasie, stamp-stamp teen hul 

medereisigers. In die portaal is daar ŉ swetterjoel mense. ŉ Paar keer trek mans of 

vroue aan hul arms. Omdat die mense deftig geklee is, luister Toit en Evan 

outomaties vir ŉ paar oomblikke totdat hulle besef dat daar weer iets aan hulle 

verkoop word.  

 “No, thank you,” sê Evan vir die soveelste maal. 

Buitekant roep hulle ŉ huurmotor nader. 

“We want a hotel,” sê Toit toe hulle en hul bagasie in die huurmotor is.  

“No problem,” sê die bestuurder en hulle trek weg. “You come on holiday?” 

“Yes,” antwoord Toit. 

Die man se groot sonbril is eintlik ŉ vrou se sonbril. Die raam herinner Toit 

aan die vroue uit vroeë James Bond-rolprente.  

“You pay for hotel?” vra die bestuurder. “My cousin has house next to river. 

Very beautiful. Low price…” 
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Toit huiwer, en kyk na Evan. 

“Show us the house. If it’s beautiful and low price we’ll take it,” sê hy, en 

Toit knik sy kop. 

“I take you. Show you Bangkok,” sê die bestuurder. 

Omdat Toit voor sit, praat die man met hom, maar Toit kyk oor sy skouer met 

die wens dat Evan sal oorneem en sê dat die man moet stilbly. Die man is lank en 

skraal. Sy grys broek hang los om sy bene. Toit let op dat hy sandale dra. Sy hare is 

eenkant toe gekam met die kam se merke nog in die reguit donker hare.  

“We want to see Bangkok. Cheap-cheap,” antwoord Evan. 

“No problem. I show you.” 

“We want to see temples of Buddha and pretty girls.”  

“No problem. I know Bangkok very well. Is my city,” vertel die bestuurder. 

“You want sex-massage? Love-making massage? I know.” 

Toit vroetel rond op sy sitplek en lag verleë, maar Evan leun vorentoe met sy 

voorarm op die bokant van Toit se sitplek. Hy kyk na die bestuurder se gesig in die 

truspieël.  

“I want pretty girls. How much?” 

Toit kan sy ore nie glo nie. Hy kyk deur die ruit na die bome en die geboue. 

Hulle is nog ver van die stad af en daar is groot stukke oop grond, waar palmbome 

met groot, groen takke groei. Toit sien die pragtige Thai-skrif, maar hy verstaan dit 

nie. Dis net die prente wat hy herken, soos die bottel Fanta koeldrank.  

“My God, Evan,” begin hy. 

“You want pretty girl or lady-boy?” vra die bestuurder met ŉ effense lag. 

“Lady-boy? What is lady-boy?” vra Evan. 

“Hel, Evan…” 
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Toit weet nie wat ŉ lady-boy is nie, maar net die vreemdheid van die woord 

laat hom geslote raak. Hy wil nie verder hoor nie. Hy weet dat Evan nie sal ophou 

totdat die hele gemors ontbloot is nie. Maar dis juis hierdie soeke na die antwoord wat 

Evan so ŉ goeie vriend vir Toit maak. Evan weet nie van ophou nie, en wanneer 

ander mense lankal stilbly, sal Evan nog steeds taktloos vrae vra. So het hy dikwels 

vir Toit gekonfronteer met dit wat Toit liefs nie wou openbaar nie. Maar daarna was 

Toit altyd verlig. 

“Lady-boy is a boy who is nearly woman.” 

“So how do I make love to a lady-boy?” vra Evan. 

“In the back.” 

“In the back ...” herhaal Evan, en dan verstaan hy.  

Evan lag en skud sy kop. 

“No, I don’t want lady-boy. I want pretty girls. Wat van jou, Toit?” 

Toit skud net sy kop en kyk voor hom. 

“Nee, lady-boy kan jy in jou gat opdruk.” 

“Nee, poephol, in die lady-boy se gat.” 

“Evan!” skel Toit. 

“Where you from?” vra die bestuurder. 

“America,” lieg Evan. 

“America very good,” sê die bestuurder, en knik sy kop. 

“He’s from Africa,” sê Evan, en tik op Toit se skouer. 

Toit draai effe om en gee vir Evan ŉ kyk, maar Evan maak of hy nie sien nie. 

“Africa very good,” antwoord die bestuurder. 

 “And where are you from?” vra Evan. 

“Me? I from Thailand,” antwoord die bestuurder. 
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“Thailand very good,” sê Evan, en Toit is ongemaklik oor Evan se sarkasme. 

Die bestuurder lag. Eers net effens, dan hard, lank. 

“Very good!” lag hy, en Evan knik sy kop. 

“Very good,” stem hy saam. “Pretty girls, very good.” 

Die twee lag nou saam. Toit draai om en kyk vir Evan met saamgeperste 

lippe. Evan maak sy oë groot vir Toit, ŉ beeld van onskuld.  

Buite is die lug sonder wolke. Die geboue raak nou meer. Hulle is van die 

snelweg af, en dosyne motorfietsies met dun wieletjies jaag by hulle verby, vleg 

tussen die verkeer deur. Jong mans met bruin velle en donker hare flits verby, maer 

arms wat die motorfietse stuur. Die geboue lyk ouer, verslons. Toit besef dat dit die 

humiditeit is wat teen die sement aanslaan. Klere hang by hoë geboue se vensters uit, 

lelik en armoedig.  

Hulle ry al dieper die stad in en dikwels staan die motor vir lang minute stil 

terwyl hulle wag dat die verkeer verder beweeg. Nou is daar oral geboue wat die lug 

intoring. Die verkeer is druk, met motors wat van een baan na die ander beweeg, 

roekeloos voor ander motors indruk. Van die motors is vir Toit vreemd. Hy het hulle 

nog nooit gesien nie. Die Suid-Afrikaanse modelle lyk anders.  

Toit sien ŉ  treinspoor wat bo-oor die breë pad gebou is. Hy wonder of die 

werkers hier ook aan die buitekant van die treine hang wanneer hulle huis toe gaan.  

Van die geboue is nog nie klaar gebou nie. Hulle het nog nie buitemure nie. 

Dis net die geraamte van die geboue wat staan. Die projekte se geld moes opgedroog 

het. Soms sien Toit plakkers in die geboue, arm gesinne wat in die leë geboue woon. 

Daar is geen mure of vensters nie en Toit kan alles sien: hul skamele meubels, klere 

wat aan wasgoedlyne hang. Die kinders speel, en Toit wonder of die ma’s nie bang is 

dat die kinders oor die rand sal val nie.  
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Die geraas van die verkeer dreun, en wanneer Toit iemand se stem hoor, is die 

woorde vreemd en hard. Hulle is nou in ŉ smal straatjie, en die bestuurder toet-toet 

om deur die skare te ry. Daar is ŉ klomp stalletjies aan beide kante van die motor, en 

mense roep na mekaar. Toit kan soms die bruin en silwer water van ŉ rivier sien. Toe 

kom hulle by ŉ klein plein, so groot soos ŉ tennisbaan. Die bestuurder stop die motor.  

“Here is my cousin house,” sê die bestuurder, en hy stop. “I show for you, and 

then I show you Bangkok. OK?” 

“OK,” antwoord Evan. 

Hulle klim uit en word deur die hitte geslaan. Toit en Evan kyk om hulle. Van 

hier af kan die twee ŉ rivier sien verbyvloei, breed en stadig. Die geraas van die 

verkeer en van die mense by die mark is oordonderend. Daar is kosstalletjies, en agter 

die stalletjies is ŉ bootjie wat mense en bagasie heen en weer karwei. Die bootjie het 

ŉ grasdak en sy enjin klak-klak-klak hard met blou en grys rook wat by die uitlaatpyp 

uitborrel. Die boot beweeg stadig oor die vaal water met die passasiers wat verveeld 

voor hulle uitstaar. Die boot lê laag in die water, vol gelaai met mense, vars groente 

en vrugte. Daar is ook ŉ hok met hoenders. Aan die oorkantste wal steek ou geboue 

uit agter lang gras en bome. Alles lyk oud en muf, asof water al eeue teen die mure 

afloop. 

“This is house,” sê die taxibestuurder. 

Toit kyk weg van die rivier, na die huis waar hulle stilgehou het. Die huis is 

vervalle, donkerrooi mure, om die vensters wit geverf. Die taxibestuurder lei hulle na 

die voordeur en sluit dit oop. 

Hulle gaan binne en Toit is verbaas. Dit is pragtig, rustig. Daar is houtvloere 

en ŉ hoë plafon. Die vensters is groot, sonder gordyne, en hulle kan gedeeltes van die 

groot rivier sien. Daar is ŉ portret van die koning van Thailand teen die muur van die 
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voorkamer in ŉ swaar, ornamentele raam. Die koning is geklee in ŉ wit militêre 

uniform met ŉ breë band skuins oor sy bors, van sy skouer na sy middel. Op sy kop is 

ŉ groot pet met goud versier, soos ŉ generaal se pet. Hy dra ŉ bril en glimlag. Die 

portret se raam is goud geverf. Die bestuurder lei hulle deur die huis. Daar is ŉ 

kombuis met ŉ klein stofie en yskas. Die badkamer is klein maar skoon. Op die eerste 

verdieping is twee slaapkamers met groot beddens. Toit kyk vir Evan, en hulle stem 

woordeloos saam.  

“Very nice, but how much?” vra Evan. 

“For you, special price,” antwoord die man. 

Terwyl Evan en die man onderhandel, gaan Toit na sy kamer toe. Daar is ŉ 

groot glas-en-houtdeur wat op ŉ balkon oopmaak. Deur die glas kan hy die mark en 

geboue sien. Hy weet nie of die geboue woonstelle of kantore is nie, omdat die 

argitektuur anders is as dié waaraan hy gewoond is. Hy stap oor die houtvloer na die 

balkon se deur, en toe hy die deur oopmaak, kan hy die rivier ruik, die modder en die 

water. Hy gaan staan buite op die balkon. Hy kan die rivier sien, en digte groen bome 

duskant die rivier. Die reuk van die rivier se modder laat hom dink aan die modder 

van die dam op die plaas waar hy en sy broer dikwels gespeel het. Hy en Daniel het 

mekaar soms met die modder gegooi, of hulleself met modder besmeer sommer vir 

die lekker daarvan. Dit was voor Daniel se ongeluk.  

“Toit,” roep Evan van onder, en Toit gaan af onder toe. 

Hulle betaal en bring hul rugsakke in. Dan stap hulle uit na die huurmotor. 

Evan slaan Toit teen die skouer. 

“Thailand, old chap!” lag hy, en Toit lag saam.  

Hulle klim by die huurmotor in, hierdie keer Toit op die agterste sitplek.  

“Dink aan my as die koning,” maan hy vir Evan. 
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“Koning se moer.” 

“First I show you standing Buddha?” stel die bestuurder voor. 

“Sure,” antwoord Evan. 

Hulle ry deur die besige strate en skielik is hulle daar, so tussen huise en 

kantoorgeboue. ŉ Groot Boeddha toring uit oor die geboue. Hulle klim uit om nader 

te stap. Katte lê lui in die skadu’s van groot bome en kyk kil om hulle. Daar is ŉ klein 

tempel en toe hulle verbystap, sien Toit dat daar Thailanders en buitelanders is wat 

bid. Dit is donker binne en Toit kan min sien. Die mense sit met bene gevou, oë toe. 

Daar is ŉ dammetjie met water in.  

Toit en Evan moet deur ŉ hekkie loop om binne die hooftempelarea te kom, 

die ou hekkie gemaak van metaal wat vol krulle is. Hierdie plek is statiger, die 

geboue wit, die dakke rooi en ornamenteel. Die hooftempel is ŉ groot gebou, amper 

so groot as soos Toit se hoërskool was.  

Daar is nie deure nie en mens kan vrylik binnegaan. Binne is dit skemer. Teen 

die een muur is daar ŉ lang ry houtkissies waarin gelowiges geld los. In elke kissie 

moet ŉ muntstuk gelos word. Mense laat muntstukke in die houtkissies val, telkens 

met ŉ mooi klank. Daarna skep hulle water in ŉ silwer emmertjie, en laat die water 

oor klein standbeeldjies vloei. Toit is nie seker waarom hulle dit doen nie, maar daar 

is iets gerusstellends omtrent hul bewegings, sag en ongehaas. Hy kyk na die groot 

standbeelde van Boeddha. Een van die standbeelde is sittend, die ander staande, en 

die laaste standbeeld is ŉ lêende Boeddha. Toit het gelees dat daar verskillende 

betekenisse hiervoor is. Dit is vir hom nog te vaag. Hy gaan staan voor die sittende 

Boeddha. Hier onder die afdak van die tempel is hy in die skadu, en dis asof hierdie 

standbeeld nog rustiger is. Hy kyk na die gesig. Die groot oë staar sonder om te knip. 

Die mond glimlag. Boeddha se een hand is gelig. 
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“Kan jy my hoor?” vra Toit saggies. 

Net toe roep Evan van buite in die oop plein voor die hooftempel.  

“Neem asseblief ŉ foto van my,” vra Evan, en Toit kyk op. “Ek soek ŉ happy 

snappy om te sê dat ek hier was.” 

Evan staan in die sonskyn langs ŉ standbeeld van ŉ ander Boeddha. Die 

Boeddha is lewensgroot met geel materiaal wat oor hom lê, van die een skouer af. 

Mense het geld geoffer en daarna stukkies goue papier op die standbeeld geplak. Die 

papier is nie altyd gelyk geplak nie en lig soms effens op aan die rante asof dit ou verf 

is wat afskilfer. Toit begin bewe, die kamera vergete.  

“Wat is fout?” vra Evan en kom nader. 

“Die Boeddha lyk soos die man in die motor wat gebrand het,” fluister Toit. 

Evan kyk na die standbeeld. Hy weet duidelik nie wat om te sê of te doen nie 

en is effens ongemaklik.  

“Ja,” antwoord hy, maar hierdie woord kan enigiets beteken. Dit is maar om 

iets te sê.  

Hierdie Boeddha sit stil en sy blik is kalm. Dit is skielik vir Toit soos die 

bekende foto van die monnik wat homself aan die brand gesteek het. Die foto was ŉ 

oomblik in tyd, vasgevang, en Toit is nie seker of die man stil gesit of, paniekbevange 

en deurtrek van pyn, gespartel het nie. ŉ Man omring in vlamme. Dit is te erg. Dit is 

aaklig. Dit is iets wat hy nie kan beskryf nie, nie in een enkele woord nie, maar dit is 

iets met soveel mag dat hy nie asem kan kry nie, asof die vlamme alle suurstof 

weggebrand het.  

 Toit en Evan stap weg van die tempel af. Toit is stil. Hy sien nie die groot 

Boeddha of die ou bome met pienk en geel linte om hul stamme nie, hy sien nie 

Bangkok se verkeer nie.  
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“Goed. Dit was nou Boeddha,” sê Evan. “Kom ons gaan huis toe.” 

Toit sê niks nie, sit net in die huurmotor. Hulle ry huis toe, stadig deur die 

druk verkeer. Toit wens dat hy sy donker gedagtes kan los, maar hulle bly aan hom 

knaag. Hy wil net sy reis geniet. Hy wil nuwe dinge ervaar, hom laat verryk, maar hy 

is bewus van ou emosies en gedagtes wat deur hom bly flits. Dis soos huiswerk wat 

nog nie klaar gedoen is nie en die speletjies is dus nie lekker nie.  

“Ons gaan kry eers daai girls,” sê Evan skielik. 

Toit staar net by die taxi se venster uit. Hy is terug in Kaapstad, sien die 

brandende kar, en skielik is hy weer ŉ klein seuntjie op die plaas. Sy gedagtes 

beweeg te vinnig rond en hy kry net flardes daarvan. Soos ŉ droom is die 

herinneringe ook sonder samehang of sin. 

***** 

Dit was Daniel se verjaarsdag. Dries het vir Daniel ŉ rooi trekwaentjie gekoop. 

Daniel het vir Toit in die waentjie getrek. Die waentjie was mooi en dit het nuut en 

lekker gevoel terwyl Daniel hom rondgetrek het.  

Die voordeur het oopgegaan en Dries het uitgekom. Hy het vinnig by die 

trappies afgetrippel en met enkele lang treë was hy by die voorhekkie. Hy het die 

hekkie oopgestamp. Toe het Hentie ook uitgekom. Sy het op die stoep bly staan, haar 

arms gevou. Dries het omgedraai en toe hy praat, het sy stem gebewe. “Hoe kan jy sê 

dat ek ŉ sondaar is as ek jou wil vashou? My liefde is duiwels?! My God, Hentie, is 

jy nou heeltemal van jou kop af?” 

Toit het uit die waentjie geklim, lomp oor die rand gerol. Hy het met sy effe 

bakbeentjies gestaan en kyk hoe Dries na die bakkie toe loop. Toe het Hentie by die 

stoep se trappies afgehardloop. Oor die grasperk. Deur die hekkie.  
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 Toit en Daniel het op die grasperk gestaan en kyk. Toit se onderlip het 

gebewe, maar hy was te geskok om te huil.  

Dries het by die bakkie ingeklim en weggery. Hentie het agterna gehardloop 

en aan die deur se oop venster geklou. Die bakkie het onder haar greep weggetrek en 

sy het byna geval.  

Toe het die seuns begin huil. Hulle het hul ma nie so geken nie. Sy het soos ŉ 

heks gelyk. Soos een van die hekse van die kelders. Dan het Daniel tóg die waarheid 

gepraat: daar wás hekse in die kelders.  

Toit het vir ŉ lang tyd geweier om naby die kelders te kom. Hy wou nie eens 

na die plek kyk nie. ŉ Mens kon die blink sinkdak deur die bome sien, maar Toit het 

altyd weggekyk.  

 “Liewe Here, ek bid in U naam …,” het hy gesê, soos sy ma hom geleer het.  

 Hy het gehoop dat hierdie woorde hom sou beskerm, maar hy het dit nie geglo 

nie. En as jy dit nie bedoel nie, ou kinta, dan is jy éérs in die moeilikheid. Maar ek 

kan dit in jou oë sien. Jy! Jy’s ŉ sondaar. Deur en deur. Jy kyk nou na my met daardie 

onskuldige gesiggie, maar jy flous nie vir my nie. En nog minder vir die Here. Jou 

dae, mannetjie, is getel. Nee wag, moenie nou begin trane stort nie. Ek ken 

krokodiltrane wanneer ek dit sien. En jy kan maar net sowel “Sondaar” op daardie 

bakkies van jou skryf. Daar’s ŉ rede hoekom jy so lelik is. Sodat almal kan weet om 

weg te bly.  

 Eers jare later het Toit dit so ver as die nuwe skuur gewaag. En net as Daniel 

by was. Toe was hy Daniel al nege.  

Dit was nadat sy ma eenkeer daarnatoe gery het in die bakkie, met Toit en 

Daniel agterop. Hulle het deur die wingerde gery, al met die stofpad langs wat die 

bakkie op en af laat wip het. Die honde het net ŉ entjie agterna gehardloop voordat 
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hulle omgedraai het, maar soos oudergewoonte was dit die bruin teef met die 

baliepens wat nog ŉ honderd meter of wat saamgehardloop het, ore plat en tong wat 

in- en uitgeglip het soos iets wat geskok word.  

Nadat hulle saam met hul ma skuur toe gery het, het Daniel en Toit soms saam 

skuur toe gestap, die sand sag onder hul kaal voete. Toit was nog steeds bang vir die 

skuur, maar dit was ŉ lekker plek om te gaan sit of sommer rond te krap om te kyk 

wat daar was.  

Binne die skuur was dit donker met ŉ muwwerige reuk om hulle van die bale 

lusern en die olierige reuk van trekkers en werkgereedskap. Silwer strepe sonlig het 

by die gate in die sinkplaatmure en -dak ingekom. Dit was asof jy die reuk en die lig 

kon vashou. 

 Hierdie Saterdagmiddag het hulle weer skuur toe gekom. Daniel was glad nie 

bang om alleen rond te loop nie. Dit was sý plaas. Sy pa het hom dikwels so vertel. 

Die plaas was stil, niemand in die lande nie. Toit was nog lomp, maar Daniel al fris, 

met hande wat ŉ bal kon vang. Toit het steeds probeer om die tennisbal met oop arms 

te vang, en dan het Daniel op hom geskel. Nou was hulle in die skuur, die tennisbal 

vergete by hul voete. Daniel het gesit-lê oor bale lusern, maar Toit het vorentoe 

geleun, oë groot. 

“Jy hoort nie hier nie,” het Daniel weer gesê. “Mamma het ŉ ander man 

genaai en toe kry sy jou.”  

“Is nie!” 

“Pappa wil jou nie hier hê nie.” 

 Dit was asof Toit nie kon asemhaal nie. Sy ken het gebewe en sy mond het 

beweeg asof hy iets wou sê. Toe het hy opgestaan en by die skuur uit gevlug, sy klein 

lyf wat sukkel met die groot sinkdeur. Hy het gerem aan die deur en toe skuif dit weg 
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op die rollers. Die silwer lig het oor hom gestroom en sy vorm versag. Daniel het 

gesien hoe die bene in die wit lig beweeg, weg, asof hy ŉ engel was wat deur 

mistigheid terug hemel toe gaan.  

 “Toit!” het Daniel geroep, en ook opgestaan. “Moenie vir Mamma sê nie!” 

Maar Toit het huis toe gehardloop. Hy het al met die stofpad af gehardloop, 

die lande aan sy regterkant. Die lande was liggroen, nog nuwe, jong blare wat pas 

begin vorm het. Dit was oop en stil. Hy het gehardloop so vinnig as wat hy kon. Elke 

nou en dan het hy die plaashuis deur die wingerde gesien. Die bome naby die huis, 

donker blare teen die ligte blou lug. Toe was hy by die tuin. Hy het om die huis 

gehardloop sodat hy by die agterdeur kon kom. Hy het die kombuis binnegestorm en 

teen Hentie geval. Hy het aan haar bene geklou en histeries gebabbel.  

“Toit, bedaar nou. Wat is fout?” het sy gevra.  

Haar hart het wild geklop van skok. Het iets met Daniel gebeur? Sy het een 

van die kombuisstoele uitgetrek, gaan sit en hom op haar skoot getel. Hy was nou al 

te groot hiervoor, en hy het haar skoot vol gesit. Hy het gehuil en ŉ paar oomblikke 

lank gehyg na asem ná die lang hardloop. Hy het sy gesig teen haar bors gedruk. Toe 

vertel hy haar wat Daniel gesê het.  

“Toe maar. Hy speel maar net,” het sy gepaai. 

“Nee! Hy sê dit ís so…” 

***** 

Die huurmotor stop agter ŉ gebou in die middestad, en Evan draai om en kyk na Toit. 

Hy moet ŉ oomblik sukkel om terug hede toe te kom.  

“Kom,” sê Evan, en klim uit. 

Toit volg vir Evan en die bestuurder. Daar is ŉ gebou sonder vensters wat 

soos ŉ pakhuis lyk. Hulle gaan by ŉ swaar metaaldeur in, en Toit is verbaas om te 
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sien dat dit ŉ nagklub is. Maar toe Toit om hom kyk, sien hy dat daar net meisies is. 

Die huurmotorbestuurder gesels met ŉ man: nou en dan swaai hy met sy arm, en die 

man knik sy kop.  

 Evan begin met ŉ paar vroue gesels. Een meisie sit haar arm om sy skouer en 

Evan sit sy arm om haar lyf. Die eienaar van die bordeel kom nader en groet. 

 “You come holiday?” vra hy. “You want happy times?” 

 “This is my friend,” stel Evan voor. “We want pretty girlfriends.” 

 Toit kan sy ore nie glo nie. 

 “Jissis …” vloek hy saggies. 

 Evan trek hom nader. 

 “He’s a priest. He’ll be gentle,” belowe Evan aan die vroue. 

 “Then I want him,” sê een vrou en kom neem sy hande. 

 Sy leun teen hom aan. Toit kyk na Evan, nie na haar nie. Maar Evan ignoreer 

hom. Hy wys na een van die vroue wat ŉ entjie weg staan, half in die donker. 

 “What does she look like?” vra hy. 

 Sy staan op en kom nader. Evan kyk na haar en dan na ŉ ander vrou. 

 “I can’t decide. You’re both so beautiful,” sê hy, en albei giggel. 

 “May I ask you a big favour?” vra hy. 

 “Of course,” sê die een. 

 “Of course. Very good. America very good. Thailand very good. May I see 

your breasts?” 

 Die twee vroue aarsel net vir ŉ oomblik omdat sy aksent vreemd is, en toe lag 

hulle.  

 Die vroue lig hul hemde op sodat hy hul borste kan sien. Die een skud haar 

borste. Evan kies haar. Sy kom staan teen hom. 
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 “We’re going to be here for three days,” laat Evan weet. 

 “I’ll be your wife,” antwoord sy. 

 “I love you.” 

 “I love you,” sê sy terug en almal lag, Toit ook. 

 “How do you say ‘I love you’ in Thai?” 

 “Bom rak koen.” 

 “Bom rak koen?” 

 “Yes. Bom rak koen.” 

 Die vroue lag.  

 “Nou ja, Toit, wie bom jy?” 

 “Nee, hel, Evan…” 

 Evan trek ŉ vrou nader, en toe nog twee. Hulle kom voor Toit staan, en hy 

moet kies. Toit is skaam vir die vrou wat hier aan hom hang. Maar Evan staan agter 

sy vrou met sy arms om haar middel, en soen die bokant van haar kop. 

 “Thank you very much,” sê hy. “Bom rak koen.” 

 Toit staan soos ŉ houtpop. Toe wys hy skielik na ŉ ander vrou, nie een van 

die drie nie. Sy is aan die rand van die groep mense. 

 “Ek hou van haar hande,” sê hy. 

 “He loves your hands,” vertaal Evan, en wink die vrou nader. 

 Sy kyk eers verbaas na haar hande, en kom toe nader. Die ander vroue lag en 

maak aanmerkings in Thai. Evan haal geld uit. Hy tel note af en gee dit vir die eienaar 

van die bordeel. 

 “Put a ring on her hand…,” roep iemand terwyl hulle deur toe loop. 

 Buite is die sonlig helder toe hulle weer by die huurmotor inklim. Evan sit 

voor, met sy meisie op sy skoot. Hulle ry rivier toe, uit die stad uit. Hulle ry stadig 
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deur die druk verkeer. Toit weet nie wat hy voel nie. Hy is bewus daarvan dat hy 

hierdie oomblik moet onthou vir sy ouer dae, wanneer vriende wil hoor wat hy met sy 

lewe gedoen het. Dan moet hy ook ŉ staaltjie kan vertel waar hy groter as 

lewensgroot was. Hy sal dan vir die mense vertel van Evan, die swernoot wat voor sit 

en reeds sy meisie se nek en skouers soen, sommer oopmond, die spulse donner. Die 

meisie langs Toit se hare lig op van die bries deur die oop venster. Sy kyk na die 

verbygaande verkeer. Die taxi se masjientjie maak ŉ klikgeluid soos dit die tyd aftel 

en die geld wat betaal moet word, bereken.  

By een van die restaurante langs die rivier sê Evan die man moet stop. Die 

plek is ŉ houtraam waaraan rottang- en graspanele vasgemaak is. Binne die 

restaurantjie is tafels wat van ŉ liggeel hout gemaak is.  

 “Kom ons kry iets om te eet,” stel hy voor. 

 Hulle gaan in, met die meisies wat hul hande vashou. Die huurmotoreienaar 

bly in die motor. Hy lê met sy kop teen die palm van sy hand, sy arm gestut teen die 

deur van die ou Mercedes. Hulle gaan sit by ŉ tafel langs die vensters. ŉ Kelner kom 

nader en hulle bestel. Toe sy bier kom, neem Toit se meisie dit en skink vir hom.  

 “Thank you,” sê hy. 

 Sy glimlag en skink toe haar eie bier. Sy het lang hare met ŉ middelpaadjie. 

Haar rok is pastel-oranje en lyk mooi teen die bruin van haar vel. Haar vel is glad en 

mooi.  

 “What’s your name?” vra Toit. 

 “Khanitha,” antwoord sy, en kyk na hom. “What is your name?”  

 “Toit.” 

 “Toy?” 

 Sy lag. Hy weet hoekom, en lag saam. 
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 “No, not that kind of toy.” 

 Sy glip toe haar hand onder sy arm en haar vingers lê oor die binnekant van sy 

elmboog.  

 “I like Toy,” sê sy, en kyk vir hom. 

 Die restaurant het nie glasvensters nie. Die warm lug waai in. Hulle kan die 

rivier en ŉ deel van die kaai sien. Ver weg seil twee rivierbootjies stadig verby, die 

klank van hul enjintjies net nou en dan hoorbaar. Die son is nie meer so hoog nie, en 

die rivier is meer grys as blou. Die verkeer is stiller en hulle kan mense hoor roep en 

lag. Hulle kan ook die klank van die rivier hoor, water wat teen bootjies stamp en om 

die houtpilare van die hawetjie krul. Rustige klanke wat Toit lomerig maak. 

Toe die kos kom, eet hulle, speserye wat sterk in Toit se mond lê, heerlik. Die 

vier praat min en soms praat die meisies Thai met mekaar, maar dit is nie onbeskof 

nie. Die mans praat Afrikaans, maar Engels met die vroue.  

ŉ Jong seun kom met die rivier afgestap. Hy lei ŉ waterbuffel aan ŉ groot 

ysterring deur die neus. Die waterbuffel stap stadig, groot heupe wat lui-lui rol. Toe 

stop die seun. Hy stap na die water toe en hurk. Hy kom met bakhande vol grys 

modder terug na die buffel en begin die modder aan die dier te smeer.  

“What is he doing?” vra Toit. 

“Mosquitoes,” antwoord Khanitha, haar arm gelig om die vliegbeweging van 

ŉ muskiet te maak.  

Die maaltyd is stadig en ongejaagd. Hulle eet klaar, en die borde lê voor hulle. 

Toit leun terug in sy rottangstoel en kyk na die leë borde sonder enige vaste gedagte, 

en dit voel luuks. Die son is al laag. Die rivier is nou diep in skadu. Dit begin koeler 

word, heerlik na die dag se hitte.  

“Let’s go to our house,” stel Evan voor.  
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Hulle betaal en stap uit na die huurmotor. Die bestuurder word uit sy ligte 

slapie wakker en skakel die motor aan.  

By hul huis sit hulle in die voorkamer. Deur die groot venster kan ander huise 

en stalletjies gesien word. Vars vis en groente. Hulle gesels net nou en dan oor ditjies 

en datjies. Khanitha kom sit agter Toit op die rusbank, haar bene aan weerskante van 

sy heupe. Sy begin sy nek en skouers liggies masseer, en hy maak sy oë toe en laat sy 

kop sak van genot. Sy trek sy T-hemp uit. Hy lig sy arms op en dit kom maklik oor sy 

skouers en kop. 

“That’s so good…,” sug hy. 

Dit is ŉ ou rusbank, swaar donker hout met groot kussings wat diep onder Toit 

insak. Toit belowe homself dat hy eendag só ŉ rusbank sal hê om op te slaap, veral op 

ŉ Sondagmiddag. Hy beweeg nou sy kop links sodat Khanitha sy regterskouer kan 

masseer. Hy dink weer aan Sondae toe hy ŉ kind was.  

 Sondagmiddae moes hulle stil wees, omdat hul ouers na ete gaan slaap het. 

Toe was die gordyne toegetrek, en die huis was so stil dat mens die yskas kon hoor.  

Evan staan op en trek die jong vrou aan die hand totdat sy orent staan. Hulle 

stap weg na sy slaapkamer toe. Die voorkamer is nou skielik gevul met ŉ swaar stilte. 

Toit weet dat Khanitha vir hom wag om leiding te gee. Haar hande masseer nie nou 

nie, vee net oor sy skouers, palms plat en vingers liggies teen sy vel. Toit staan op. 

Hy raak nie aan haar nie. Hy maak sy mond oop om iets te sê, maar sy is reeds op 

haar voete en by hom. Hulle gaan op na sy kamer toe. Toit skakel die lig aan en maak 

die deur toe. Toe staan hy daar, nie seker wat om te doen nie. Khanitha neem sy 

rugsak van die bed af en maak dit teen die muur staan. Toe trek sy die kombers van 

die bed weg. Terwyl sy oor die bed buk skud sy haar kop agtertoe om haar hare uit 

haar gesig te kry. Hierdie onbewustelike beweging is vir Toit mooi.  
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Toe sy orent staan, kom sy na hom toe. Sy kom staan voor hom en hy kyk na 

haar. Oop gesig met pragtige mond. Hy raak aan haar wang, die palm van sy hand 

teen haar wang en die vingerpunte onder haar oor. Met sy duim vee hy oor die hoek 

van haar mond. Sy sit haar arms om hom en hy kry hoendervleis toe hy haar vingers 

oor sy rug voel. Hy tree effe weg en begin haar bloes los te maak. Sy stoot haar 

skouers terug om die bloes te laat val. Hy kyk hoe sy die buustelyfie losmaak en 

uittrek, die wit bandjies oor haar skouers laat gly.  

Sy trek uit, bewus dat hy kyk, en blykbaar bly. Toe sy kaal is, staan sy vir ŉ 

oomblik sodat hy kan kyk, en toe gaan lê sy op die bed. Hy trek ook uit, vinnig, net 

sandale, broek en onderbroek. Hy skakel die lig af en gaan lê langs haar. Hulle skuif 

totdat sy in sy arms is, haar kop op sy skouer. Hy vee met sy een hand oor haar rug en 

heup, sagte, gladde vel onder sy palm en vingers. So raak hulle aan die slaap.  

***** 

Toit word wakker. Die maanlig maak die kamer blou. Langs hom is Khanitha, op 

haar sy met haar rug na hom. Toe hy opstaan word sy wakker. Sy draai half om om na 

hom te kyk. Hy glimlag liggies vir haar. In die donker van die kamer het haar oë ŉ 

glans. Hy trek die ligte kombers van die bed af en draai dit om sy onderlyf. Net die 

laken bedek nou vir Khanitha. Hy loop na die balkon toe en maak die ou glas-en-

houtdeur oop. Buite is dit stil, slegs die klank van die nagverkeer. Alles, die geboue, 

die strate, is bedek met die vreemde lig van die maan. Die rivier is grys en silwer 

waar die maan oor die water val. Dan is dit weer hoë geboue wat teen mekaar staan.  

Nader aan die huis is ander huise en die mark. Die leë stalletjies van die mark 

is verlate. Die reuk van die water en die modder is sterk, vreemd en aangenaam.  

Toit leun teen die reling. Die naglug is koel teen sy vel. Al die geboue is 

donker. Hy hoor Khanitha nader kom. Hy voel haar teen hom toe sy agter hom kom 
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staan. Sy sit haar arms om hom en vee met haar palms oor sy borskas. Toit trek sy 

asem diep in. Haar hare is teen sy vel, haar wang teen sy skouer. Toe neem sy haar 

een hand, trek sy lang hare weg en soen die agterkant van sy nek, sy skouer. Hy kreun 

saggies, laat sy kop agteroor val. Toe sy aan hom raak is hy styf. Hy hou sy arms 

agtertoe en probeer haar nader trek teen hom, sy hande om haar heupe. Toe beweeg 

hy los, en draai om. Hy gaan die kamer binne en laat die kombers van sy lyf val. Sy 

raak weer aan hom. Haar hand is koel teen sy droë warmte. Haar vingers vou liggies 

om hom.  

Hulle soen, lank. Hy soen haar lippe, haar tong, haar ken. Hy buk effens sodat 

hy by haar kan in, maar sy stop hom.  

“Come,” sê sy. 

Sy sit op die rand van die bed en rol ŉ kondoom oor hom af. Toe lê sy terug. 

Hy kom lê oor haar en sy hare val oor haar gesig. Hy probeer dit terugstoot, maar sy 

skud haar kop. 

“Don’t. I like it.” 

Toe Toit se hare weer oor haar gesig val, maak sy haar oë toe. Sy sprei haar 

bene oop en lig hulle op.  

***** 

Toit staan op die balkon. Sy hare is nog nat van die stort. Buite is die vroeë lig van 

die nuwe dag wat koel skadu’s gooi. Dit is vir Toit mooi. Daar is nog ŉ paar druppels 

water op Toit se liggaam, maar hy laat die warm lug hom droogmaak. Dan gaan hy 

die kamer in en trek aan.  

Buite hoor Toit die huurmotor voor die huis stop. Daar kom ŉ toet van die 

Mercedes. Die motor wat Toit ŉ bynaam gegee het.  

“Dis die muhkuhdies,” roep Toit vir Evan. 
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“Ek hoor so,” antwoord Evan. 

Toit neem sy rugsak, gaan die trappe af, en probeer seker maak dat hy die 

reuk en skadu’s van die huis nie sal vergeet nie.  

“Good morning,” roep die bestuurder met ŉ breë glimlag. 

“Good morning,” antwoord Toit en Evan.  

Hulle laai hul bagasie in die huurmotor. Die Bangkok-weer is warm. Evan hou 

vir Toit dop. 

“Jy’s anders,” sê hy skielik. 

Toit kyk na Evan, sê niks. Dan knik hy sy kop. 

“Ja. Ek voel anders,” antwoord hy. 

“Dis hierdie huis, ou swaer,” lag Evan. “Jy loop in en daar gebeur iets met 

jou, en wanneer jy uitkom, is jy ŉ ander mens.” 

Toit lag. Dis heeltemal onsin, maar hy weet waarna Evan verwys. Hierdie 

laaste paar dae tussen Suid-Afrika en Thailand het definitief iets aan Toit gedoen. Dis 

asof hy sy ou vel in hierdie mooi huis agtergelaat het. Die nuwe vel is losser, sagter.  

Hulle kan min van die rivier sien, net die enjins van die bootjies hoor tussen 

die gedreun van die motors en motorfietse wat elke nou en dan verbyry.  

 “You have good holiday?” vra die bestuurder, en kyk om. 

 “Yes,” sê Toit. 

 Sy hare is agter vasgevang in ŉ dik rekkie wat Khanitha vir hom gegee het. 

Die donkerbruin hare lê tussen sy skouerblaaie, reguit. Die wind van die oop venster 

waai dit nou liggies. Hy kyk na die verkeer en die mense. Flitse gaan deur sy kop. 

Hy’t langs Khanitha gelê, sy liggaam klam van sweet, nadat sy bo-oor hom 

geval het. Sy het weer en weer gekom, sittend op hom, oor sy lies. Sy’t nou nog 

steeds klein rukkies gegee, en hy’t sy arm om haar gesit. Sy’t nader kom lê, haar 
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gesig teen sy nek. Buite het ŉ rivierboot se fluit geroep, een lang roep, en toe ŉ paar 

kortes. Toit het nie geweet hoe laat dit was nie. Dit was al lig, die son hoog. Dit kon 

voor middagete wees of na, hy’t nie geweet of omgegee nie.  

“Do you know Buddha?” het hy gevra. 

Khanitha het haar kop geknik.  

“I am scared of Buddha. Of God,” het hy verder gesê.  

Hy’t gewag dat sy reageer, maar daar was niks.  

“I think God is angry with me. With my family. And he wants to punish us.”  

Khanitha het net ŉ klank in haar keel gemaak, en Toit was nie seker of sy 

verstaan nie, of haar gedagtes al geformuleer was nie. Haar Engels was goed genoeg 

vir alledaagse geselsies, maar hy het nie geweet of sy hom nou verstaan nie.  

“Everyone has been punished. My brother very badly. Every day I worry, I 

wait,” het Toit gepraat, stadig in die eenvoudige Engels wat hulle gebruik het.  

Daar was geen woord van Khanitha nie, en Toit het beweeg sodat hy haar 

gesig kon sien.  

“Do you understand?” het hy gevra. 

Sy het na hom gekyk, maar net haar skouers opgetrek. Toit het besef dat sy nie 

verstaan nie omdat sy nie geluister het nie. As hy wil praat, dan kan hy. Toe het hy 

uitgegaan en ver gaan loop, al met die rivier langs.  

Toe hy terugkom, was die seun met sy waterbuffel daar op hul gewone plek. 

Toit het gestop en gekyk hoe die seun die dier met vaal klei besmeer. Die seun het op 

sy hurke gesit om modder bymekaar te maak. Toe hy vir Toit opmerk, het hy na hom 

gekyk en geglimlag. Sy vel was donker, sy hare reguit en swart.  

“Hi,” het Toit geroep en terug geglimlag.  

“Good morning,” het die seun in handboek-Engels geantwoord.  
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“For the mosquitoes?” het Toit gevra.  

“Yes,” het die seun geantwoord. “Mosquitoes very strong.” 

Toit het liggies gelag. Die waterbuffel het aan die gras gevreet, en Toit kon 

hoor hoe die dier kou. Sy horings was groot, ligbruin, effens ligter as sy jas.  

“Do you know Buddha?” het Toit skielik gevra, verbaas oor die woorde wat 

by sy mond uitval. 

“Yes,” het die seun geantwoord sonder opkyk, asof hy hierdie vraag elke dag 

hoor.  

“What do you do if God is angry with you?” 

“You must make offering.” 

Toit het geril asof hy koud kry.  

“What offering?” 

“Something big.” 

Hy’t uitgekyk oor die grys water wat verbyvloei, klein silwer brandertjies wat 

die groot rivier ŉ pragtige kleur in die lig van die ondergaande son gegee het. Die lug 

was pienk waar die son se strale dit gekleur het, sagte waterverfkleure soos ŉ 

Kandinsky-skildery se pienk.  

***** 

Die huurmotor hou stil. Groot busse raas soos hulle hulself in die groot parkeerterrein 

rangskik. Toit en Evan klim uit. Hulle betaal die bestuurder. 

“You must take this bus,” sê die man. 

Hy glimlag breed. Hulle skud sy hand. Dan draai hulle weg en stap na die 

kantoor om hul kaartjies te koop. Toe hulle terugkom by die bus, is die taxibestuurder 

weg.  
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Toit en Evan druk hul rugsakke in die bus se bagasiekompartement. Die bus is 

oud. Die oorspronklike geel verf is hier en daar afgestamp. Daar is groot Thai-skrif op 

die kant van die bus, in blou en rooi. Die dak is vol bagasie. Hulle klim in die bus en 

gee hul kaartjies vir die bestuurder. Die passasiers kyk na hulle, woordeloos. Toit 

knik en groet wanneer hy oogkontak maak, maar die mense kyk net na hom. En dan, 

skaam en verbaas, glimlag hulle terug. Hy en Evan beur deur die ander passasiers en 

gaan sit. Toit neem ŉ slukkie van ŉ bottel water.  

“Ja,” sê Evan toe. “Hier gaan ons.” 

“Lekker.” 

“Ek is mos mal oor busry. Toe ek nog klein was, was dit vir my lekker.” 

Die bus word aangeskakel en dril onder hulle. Evan lag van opgewondenheid. 

“Ons moes altyd vroeg opstaan. Dit was nog donker buite. En ek nog lekker 

deur die kak. My ma het vir ons koffie en toebroodjies gemaak. Vir padkos was daar 

nog toebroodjies in ŉ koekblik.”  

“Met ŉ prent van katjies in ŉ mandjie op die deksel,” opper Toit.  

Die bus maak ŉ sisgeluid en die deure trek toe.  

“Elke Desember het ons die trein Johannesburg toe geneem. Later het my pa ŉ 

motor gekoop, en toe ry ons Johannesburg toe. Maar die trein was kwaai.” 

“Ek onthou die blou kussings,” val Toit hom in die rede. 

“Ja. Maar soms was dit groen.” 

“En slaap terwyl dit buite donker is. Jy kan nie by die ruit uitsien nie. Net die 

springbok op die vensterglas. En dan in die oggend opstaan en ontbyt eet. Die man 

kom by die gang af met die ghong.” 

“Ek onthou die metaaltoilet,” sê Toit. “En ek moes teen die muur vashou 

terwyl ek gepis het.” 
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“Nou waarheen het julle gegaan?” 

Toit dink vir ŉ oomblik. Dan kyk hy met ŉ frons na Evan. 

“Ek weet nie. Ek was nog klein. En dit was net ek en my ma. Daniel was nie 

by nie,” antwoord hy. 

Hy dink nog. In sy geestesoog sien hy weer die stasie op Worcester. Die koue 

wintersnag.  

“Ons het in die middel van die nag die trein geneem. Al wat ek onthou, was 

dat die komberse losgekom het toe ek omgedraai het, en hoe die trein heen en weer 

geskud het.” 

“Maar waarheen het julle gegaan?” 

“Touwsrivier.” 

“Touwsrivier ...?” vra Evan verbaas, en begin lag. “Julle neem die trein in die 

middel van die nag, en klim by die volgende stasie af ...” 

Evan lag nou hard, en Toit lag saam. 

“Nie die volgende stasie nie. Maar wel amper. Ek het jou mos vertel van my 

mal familie.” 

“Nou wat het julle op Tóúwsrivier gaan doen?” vra Evan. 

“Ons is na die begraafplaas toe.” 

Evan lag nou eers hard. Die mense in die bus kyk na hom. Dan lag Toit ook. 

“Ek weet hoe dit moet klink ...” begin hy sê, maar Evan val hom in die rede. 

“Eendag gaan my kleinkinders vir my vra om weer vir hulle te vertel van die 

mal oom Toit.” 

Hy lag nog.  

“Ek weet nie wat ons daar gaan doen het nie. Net dat dit koud was,” onthou 

Toit.  
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Die gedagtes wat nou kom, deel hy nie met Evan nie. Hulle hou hy vir 

homself uit skaamte.  

In die donker oor die heining van ŉ begraafplaas klim. Sipresbome wat bewe 

in die koue wind. Flitsligte wat op hulle skyn.  

Die polisie wat hulle in die vangwa sit, voor, en na die polisiekantoor neem. 

Iemand moes hulle daar gesien en die polisie gebel het. Die Here alleen weet wat die 

persoon moes gedink het.  

Die hondjie wat vir almal blaf, bewend in Hentie se arms. Die gebel terug 

plaas toe. Sy pa wat ŉ uur later kom.  

Dries het voor Hentie gaan hurk. 

“Ek wou sien waar sy begrawe is,” het Hentie gesê. 

Sy het op ŉ houtstoel gesit, ŉ stoel wat Toit altyd gesien het as ŉ 

regeringstoel. Die uitdrukking op haar gesig was hardgebak, dan na aan trane. Die 

polisiemanne het niks gesê nie. Die hondjie het nou niks gedoen nie, net gebewe. Toit 

het gewag dat Dries op haar skel. Maar daar was niks nie. 

“Sy is hier begrawe. Wat kan ek meer sê?” het Dries saggies gesê. 

Hy het na Hentie gekyk. 

“Ek het nie van die baba geweet nie. Maar dit weet jy tog.”  

Dries en Hentie het na mekaar gekyk. 

“Ek het haar nie liefgehad nie. Ek het jou lief.” 

Sy het iets gesê, maar Toit kon die woorde nie verstaan nie. Hentie het hom 

gegryp en nader aan haar getrek, heen en weer geruk.  

“Híér!” het sy histeries geroep, spoeg langs haar mondhoeke. “Hier is ons 

kind! Óns kind!”  
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Sy het vir Toit tot teen sy pa gestoot. Dries het sy hande op Toit se klein 

skouertjies gesit. 

“Hentie ...,” het hy saggies gepaai, maar sy het hom nie gehoor nie. 

Sy het geskreeu en gegil, en toe in haar stoel neergeval, net saggies gehuil. 

Dries het haar opgetel en buitentoe gedra. Die polisiemanne het niks gedoen of gesê 

nie. 

“Toit, bring Mamma se handsak,” het sy pa vir hom gesê. 

Toit het die handsak opgetel en uitgehardloop na die motor toe. Toe Dries die 

deur vir Hentie oopmaak, het Pootjies vinnig en voorbarig ingespring. Dries het 

geskop na die hond. 

“Fókkof!” het hy hard gevloek.  

Vir ŉ oomblik het Dries daar gestaan en na die hondjie gegluur, Hentie in sy 

arms. Toe buk hy om Hentie by die motor in te sit, asof sy ŉ veertjie was.  

Toit het agter ingeklim en die handsak vir sy pa gegee. Dries het die motor 

aangeskakel en weggetrek. Toe hulle op die N1-snelweg kom, was die son besig om 

op te kom. Toit het vir ŉ paar oomblikke deur die agterste venster gekyk na die rooi 

lig in die ooste, en gesien hoe die dun wolkies van kleur verander. Swart, pers, grys, 

rooi. Toe het hy op die sitplek gelê en aan die slaap geraak.  

***** 

Die rit na die suide van Thailand is eentonig. Hulle dut so af en toe. Die musiek se 

blikkerige klank in Evan se oorfone is nou stil. Toit let op dat Evan se gesig anders 

lyk wanneer hy slaap. Sy ooglede is donkerder as sy gesig, en sy mond is effens oop, 

sodat Toit sy tande kan sien. Sy oë is ook nie heeltemal toe nie, en ŉ mens kan ŉ stuk 

van die iris sien. Sy oë lyk pap, asof hy baie besope is. Soos die bus lomp beweeg, so 

rol Evan se kop, asof hy ŉ pasgebore baba is. Eintlik, ŉ pasgebore kuiken. Dieselfde 
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onnosel uitdrukking en groot kop wat heen en weer rol. Toit begin lag, en hy kan nie 

ophou nie. Evan word wakker van Toit se gelag.  

“Wat?” vra hy lomerig. 

“Jy lyk soos ŉ nuwe hoender,” laat Toit weet. 

“Wat?”  

Evan draai om beter na Toit te kyk. Toit lag vir Evan se gesig, asook sy eie 

beskrywing. Evan kyk na Toit met slaperige oë, en maak asof hy kwaad is. 

“Is jy van jou kop af, old chap?” vra hy. 

“Laughter is a mild state of hysteria,” antwoord Toit. 

Hulle ry verder.  

Toit dink weer aan Hentie se hondjie wat saam met hulle Touwsrivier toe is. 

Die hondjie was bruin met groot uitpeulerige oë, en sy tong het altyd uitgehang, asof 

hy uitasem was. Hy het nooit op die grond gelê nie, maar altyd op Hentie se skoot. As 

mens naby Hentie gekom het, het die hondjie vir jou geknor, lippe weggetrek van fyn 

klein tandjies.  

Toit besef nou dat daar vir Hentie iets soos lekkerkry was in die feit dat Dries 

die hond nie kon verdra nie. Wanneer sy pa die kamer ingekom het, het Hentie 

onmiddellik aandag aan die hondjie gegee. Toit het dit nie in daardie dae agtergekom 

nie, maar nou is dit vir hom duidelik dat die dier ŉ groot rol in die spel tussen sy 

ouers gespeel het. En dit was ŉ wrede spel, besef Toit nou. Hy ken nie die 

besonderhede nie, maar hy weet dat dit ŉ hatige, senutergende spel was.  

Toit veronderstel dat sy pa ŉ tyd lank skuldig rondgesluip het, maar dat dit vir 

Hentie ook nie goed genoeg was nie. Sy ma wou seker niks daarvan hê nie. Wat sy 

wou hê was haar man en haar kind, haar gesin. Haar geluk. Toit weet dat sy nie die 

ander kind wou hê nie, dat dit te veel gevra was.  
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 En sy was seker kwaad dat Dries skuldig deur die huis gesluip het asof hy ŉ 

spook was, nie omdat sy vir hom jammer was nie, maar omdat hy Dries was. Hy kon 

enigiets doen, skuldig wees, arrogant wees, sy sou hom nog steeds liefgehad het, en 

op hierdie nuwe manier gehaat het, dink Toit. Die liefde was seker steeds daar, maar 

toe ook iets kragtigs en leliks. Toit wonder of sy haarself soms onverwags in die gang 

se spieël gesien het, en vir haarself gegluur het.  

 “Jou sot,” het sy miskien gedink. “Jou arme cliché.”   

Hy onthou die hondjie wat op ŉ dag by die huis opgedaag het, skaam en 

amper dood van die honger. Hentie het die hondjie geroep en hy het bang nader 

gekom, koppie laag en stert tussen die bene. Toit onthou hoe sy ma die dier gepaai 

het. Waar kom jy vandaan? Hm? Is jy ŉ ou weeskindjie? Kom, laat ek tog vir jou iets 

kry om te eet. Aag, kyk net hoe honger is die ou dingetjie.  

 Toit en Daniel was al langs die tafel toe Dries vir middagete terugkom het 

huis toe. Die hondjie was aan die slaap op die rusbank. Dries het gaan sit en amper 

bo-op hom gesit. Die dier het geblaf en getjank asof sy keel afgesny word. Hentie het 

die voorkamer ingehardloop en die hondjie in haar arms opgeraap. Toit het sy ouers 

dopgehou. Hentie het niks vir Dries gesê nie, hom doelbewus geïgnoreer, en die 

hondjie gesus.   

***** 

Elke nou en dan stop die bus en hulle kan uitklim om hul bene te strek. Die son het al 

ver oor die lug ŉ boog gemaak. Toe die bus weer stop, beduie die bestuurder vir hulle 

dat hulle moet afklim.  

“Take taxi to harbour,” sê hy toe hulle van die bus afklim. 

“Thanks,” roep Toit en gaan haal sy rugsak.  
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Die taxi is ŉ kleiner bussie. Toe hulle by die taxi inklim, sien Toit in die 

truspieël dat daar met pen op sy wang gekrap is. Evan moes op hom geskryf het 

terwyl hy die laaste paar kilometer geslaap het. Hy kyk na Evan, en Evan knipoog vir 

hom. 

“Nuwe hoender, nè?” vra hy. “Don’t humiliate me.” 

Maar hy spreek die woord snaaks uit. Hummy latte.  

“Jou bliksem,” skel Toit. “Bladsy Dertien wag vir jou.” 

Die vrou op die bank langs hulle kyk verwonderd na hulle. Op haar skoot sit ŉ 

klein seuntjie, en hy kyk ook na die twee Westerlinge. Die vrou en kind verstaan nie 

die taal nie, maar hulle sien dat dit iets snaaks moet wees omdat Toit so lag.  

By die hawe moet hulle ŉ paar uur lank wag vir die bootjie. Kartondose met 

kruideniersware, groot sakke met iets wat soos meel lyk, word gelaai. Mense drom 

nader, en Toit luister na die taal. Hard en kort, maar met baie tussenposes vir lag. Met 

die rit oor na die eiland Koh Samui is die branders buite die kaai effens groot, maar 

dan is die see plat. Die water is die kleur van metaal, die blou van kerskaarte, en 

dieselfde groen as Toit se albasters toe hy ŉ kind was.  

Op Koh Samui soek hulle rond totdat hulle ŉ huurmotor, ŉ geroeste Jeep, kry.   

“We want cheap hotel,” laat Evan weet, en maak sy hande teen sy wange toe, 

om te laat weet dat hul slaapplek soek.  

“I know,” antwoord die jong man. “I take you.” 

Hy tel Evan se rugsak op, maar Evan stop hom. 

“How much?” vra Evan. 

Die man kyk ŉ oomblik na Evan, en dan antwoord hy. 

“For you, special price. One hundred Baht.” 
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Evan knik sy kop, en die man laai die rugsakke in die Jeep. Evan klim in. Toit 

gaan sit agter op sy rugsak. Toe trek hulle weg.  

Die sement van die kaai is nat van seewater, en lyk donker. Mense staan 

doelloos rond en kyk na die twee mans wat die bootjie regmaak vir die tog terug 

vasteland toe. Die geel sand gaan hier oor in groot rotse, rond en swart. Dan toring 

die berg uit, bedek met donkergroen bosse en bome. Naderby kan Toit sien dat die 

stamme van die bome lank en dun is, liggrys van kleur. Die bome staan regop, maar 

op die strand is van die bome amper horisontaal gebuig deur jare se wind. Bo aan die 

bome hang groot, ronde kokosneute.  

ŉ Voël roep, en Toit onthou iets. 

“Het ek jou al vertel van die Padslang?” vra hy vir Evan. 

“Nee. Wat is dit?” 

Toit-hulle se plaas was na aan die Brandwacht-berge, vroeg namiddag al in 

die skadu. Toit praat min oor hierdie Slanghoek, en nou luister Evan gretig vir nog 

inligting uit sy vriend se kinderjare. 

“Ek het soms in die kombuis gesit terwyl my ma en Sarie groente geskil het,” 

begin Toit. “Lekker om tande te tel.” 

Evan wag dat Toit verder vertel. 

“In die nag dan staan die pad op. Lig sy kop. Dan seil hy tussen die huise 

deur. Veral huise op afgeleë plekke soos ons plaashuis.” 

Sarie het dan altyd haar kop geknik en saamgestem. 

“Die regering het geweet daarvan. Maar hulle het geweier om vir die mense te 

vertel. Twaalfuur, dan seil die pad tussen die huise verby en los toor-pis teen die 

motors en diere.” 
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Evan draai om en kyk vir Toit, maar sien dat sy gedagtes ver weg is, asof hy 

onbewus is dat Evan op die voorste sitplek sit en luister.  

“As jy ŉ dooie dier in die oggend kry, dan moet jy maar weet,” vertel Toit 

saggies verder. 

Hy bly ŉ lang tyd stil. Hy knik sy kop een keer, ferm, en Evan weet dat dit sy 

ma se gebaar is wat hy maak.  

“En elke honderdste motor wat by die Du Toitskloof-tonnel ingaan, kom nie 

uit nie. Die regering ontken alles. Hulle het fout gemaak met die teer, of iets. En dis 

altyd net klein seuntjies wat in die tonnel wegraak.” 

Toit kyk nou na Evan. 

“Die Padslang slaap in die tonnel,” verduidelik hy. 

Evan wag.  

“En jy is die een vir wie die Padslang nog gaan kry. En moenie dink dat jy 

agter my rokke kan kom wegkruip nie.” 

Evan sê niks, draai om en kyk weer na die pad voor hulle. Hy het nog nooit 

Toit se ma ontmoet nie, en hy weet nie wat om van haar te maak nie. Volgens wat 

Toit hom vertel het, is sy skaam en sag, maar ook gevaarlik, soos ŉ vaas met blomme 

wat geval en gebreek het.  

***** 

Toit het geweet dat dit nie waar kon wees nie, maar tog het hy dit geglo. Later, toe hy 

en Daniel op Worcester skool gegaan het, was dit met opwinding dat Toit in die 

motor geklim het omdat hulle op die N1 gery het, die pad wat die hele ent van 

Kaapstad tot by Johannesburg geloop het. Toit het nou nie meer geglo dat die pad in 

ŉ slang verander nie, maar hy was nog steeds bang vir die tonnel. Die paar keer wat 

hulle Kaapstad toe gegaan het, was ŉ groot avontuur, maar die stukkie deur die tonnel 
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was nie lekker nie. En Daniel kon maar sê wat hy wou, Toit het geweet dat hy net so 

bang vir die tonnel was. Daniel het altyd stilgebly as hulle die tonnel binnegegaan het, 

soms sommer in die middel van ŉ sin.  

Die lekkerste was die dag toe hulle op pad Worcester toe was, hoërskool toe. 

Net voordat hulle by die afrit gekom het, het Toit gehoor hoe sy ma iets saggies sê. 

“Kom ons ry aan,” het sy gesê. “Johannesburg toe.” 

Toit het vorentoe gesit en met sy arms oor haar sitplek geleun. Hy’t na haar 

gesig in die truspieël gekyk.  

“Ja, Ma,” het hy gesê. “Kom ons doen dit!” 

Hentie het na hom gekyk, en hulle het mekaar verstaan. Daarna sou Hentie 

soms grappies maak oor die Voortrekkers wat noord getrek het. Toit het toe begin 

besef dat daar paaie was wat van die plaas af weggeloop het na ander plekke toe. Hy 

was so gewoond daaraan om altyd na die plaas terug te keer, na waar hulle nes die 

ander mense Afrikaans praat. Maar daar was nou blykbaar paaie waarmee mens weg 

kon ry, die groot wêreld in, ŉ ander wêreld in. Toit het dikwels op die agterste stoep 

die een rottangstoel bo-op die ander gesit, onderstebo. Dit was dan ŉ motor. Hy het in 

hierdie motor geklim en weggery. Daar was soms passasiers wat saam gery het, en 

daar was altyd die vae teenwoordigheid van ŉ meisie wat van hom gehou het. Soms 

was sy saam met hom in die motor en het gehou van hoe behendig hy bestuur, of 

soms was sy op ŉ ander dorp, ver weg, en het vir hom gewag sodat hy haar lewe kon 

verander, verbeter. Toit het die video’s in sy kop oor en oor gespeel en geredigeer 

totdat hulle vlot verloop het, vol slim sinnetjies en heldedade wat vir hom maklik 

was. Hy en die meisie het mekaar altyd verstaan, gekommunikeer op ŉ manier wat 

ander mense uitgesluit het, so hul intimiteit behou.  

***** 
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Die Jeep draai van die smal teerpad af en ry stadig by ŉ klipperige paadjie af, met hoë 

bome aan beide kante van hulle. Hulle ry afdraand na die see toe.  

“Here. Paradise Bungalows,” sê die bestuurder. 

Die Jeep hou stil en hulle klim uit. Voor hulle lê die wit sand van die strand. 

Die strand maak ŉ boog, en in die baai is die water blou en grys met klein 

brandertjies wat stadig op die sand uitspoel. Daar is klein houtrondawels wat op 

sementpilare gebou is. Tussen die rondawels is gras wat wild groei, en hier en daar ŉ 

hoë boom. Agter die huisies groei die bome en plante dig. Teen die strand is die 

enigste gebou wat van baksteen gemaak is.  

“Office,” lees die teken. 

ŉ Vrou het die Jeep gehoor, en wag hulle in by die trappies van die gebou. 

Toit en Evan gaan in, en Toit sien dat dit ŉ groot sementvloer is, omring met ŉ lae 

muur. Daar is tafeltjies uitgelê op die sementvloer. Daar is geen vensters nie, net 

rottangklappe wat nou opgerol is. Die see is so naby dat hulle ŉ klip daarin kan gooi. 

“Hello,” groet die vrou. “Welcome to Paradise.” 

Hulle kry die sleutels vir die rondawels, asook vir twee motorfietse. Die vrou 

neem hulle na die rondawels en sluit vir hulle oop. Die lug ruik effens bedompig. Sy 

maak die vensters wyd oop en buite kan hulle die digte bome en bosse sien. Daar is 

houtbalkonne voor die rondawels, die balkonne ook op pilare. Elke rondawel het net 

koue water om mee te stort, en ŉ enkele gloeilamp wat geel brand.  

Hulle trek swemklere aan en los hul bagasie in die rondawels. Hulle stap die 

steil grasperk af tot by die wit sand. Net ŉ paar tree. Die klein branders rol stadig in, 

oor en oor, met ŉ eentonige geruis. Hulle gaan die water in. Die grys water is lou.  

Evan staan stil, sy oë toe. Die branders slaan teen hom, maar hy ry hulle 

maklik. Toit swem verder uit en trap water. Hy waai vir Evan. 
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“Kom,” roep hy. 

“Ek pis eers.” 

Hulle swem ver uit. Hulle kan die berg sien, groen teen die blou lug. Hulle 

swem terug strand toe en gaan lê op die sand. 

“Falang, hello,” groet iemand. “You want massage?” 

Toit kyk op en sien ŉ vrou. Sy het ŉ mandjie met plastiekbottels in haar hand. 

“Massage?” vra Toit verbaas. 

“Yes. Very good.” 

“Where?” 

“Here.” 

“Here? Right here?” 

Toit kyk om hom, maar die ander mense op die strand is besig met hul eie 

dinge. 

“Doen dit vir jou land, Toit. Wees sterk,” skerts Evan. 

“You want massage? Can do,” sê die vrou, en sy roep iemand wat op die gras 

onder die bome sit. ŉ Jong vrou, eintlik ŉ skoolmeisie, kom oor die wit sand nader 

gestap. 

“How much?” vra Toit, maar hy weet reeds dat hy dit sal doen.  

Hy moet sy dagboek volmaak. Hy het begin om sy gedagtes neer te skryf, 

asook elke dag se gebeure. Maar wanneer hy sy woorde oorgelees het, was daar min 

vonk daarin. Dit was maar saai.  

Die vroue lê elk ŉ groot doek uit, en sê dat Toit en Evan daarop moet lê. Hulle 

maak so, en die vroue masseer hulle. Die vroue praat met mekaar, en so nou en dan 

vra hulle vir die mans ŉ vraag, maar dis maar net ligte geselsies. 

“Turn,” sê die vrou en beduie dat Toit moet omdraai.  
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Hy draai op sy rug. Sy neem Toit se voet en draai sy been dié kant toe en 

daardie, lig dit op, en trek dit reguit. Dan sit sy haar voet in sy lies en trek aan Toit se 

been. 

“Whoa ...” roep Toit geskok toe hy haar voet in sy lies voel, maar sy glimlag 

net een keer, en praat dan verder met haar vriendin.  

Toit frons en kyk ver weg. Evan begin lag. 

“Hoe lyk dit my die president wil op aandag staan?” vra hy. 

Toit knik net sy kop. Dan trap die vrou liggies teen sy lies. 

“He say hello,” sê sy, en die twee vroumense lag. 

Dan vergeet die vrou daarvan, en los Toit se voet. Sy neem nou sy ander been, 

en steek haar ander voet in sy lies. Voordat hy homself kan keer sit Toit sy hande oor 

haar voet. Sy vingerpunte streel die vel. Sy kyk na hom maar sê niks. Vir ŉ paar 

oomblikke hou Toit haar voet vas, teen sy ereksie. Dan lê hy weer terug. 

“OK?” vra sy, en Toit knik sy kop. 

Die besorgdheid in haar stem, asook die gebrek aan sensuur, is wonderlik. Hy 

kan nie praat nie. Hy wil nie praat nie. 

Toe hulle betaal, wil Toit bietjie praat, sodat die twee vroue langer daar sal 

bly. Sy glimlag. Sy verstaan. Dan draai hulle om en loop oor die sand weg, hul 

mandjies aan hul sye, hul liggame wat mooi beweeg soos hulle oor die sagte wit sand 

loop.  

Toit en Evan lê lank op die sand, totdat die son begin sak. Daar kom elke nou 

en dan ŉ klein bootjie verbygeseil, al met die kus langs. Die enjintjies se geraas 

bereik hulle net af en toe oor die gerol van die branders. Die vissermanne gaan huis 

toe. Hulle stop nie hier by Lamaistrand nie. Toit wonder hoeveel vis hulle gevang het.  

“Nóú is ek honger,” sê Evan, en Toit besef dat hy ook baie honger is.  
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Hulle gaan terug na hul rondawels toe en skeer en stort. Toit moet water laat 

loop in ŉ groen plastiekemmer. Wanneer die emmer vol is, laat hy die water oor hom 

val. Eers is die water koud, omdat dit die hele dag in die skadu van die bome gelê het, 

en slaan Toit se asem weg. Maar dan geniet hy dit, die staan op die oop vloer met 

water wat orals val, oor die toilet en oor die vloer. Die water loop af na ŉ rioolgat en 

vloei vinnig weg.  

Toe Toit droog is, trek hy aan – net kortbroek en T-hemp. Hy stoot sy voete 

by sy plakkies in en kry sy beursie. Hy gaan buite toe en hang sy swembroek en 

handdoek oor die tou wat op die balkon gespan is. Daar is nie pennetjies nie, maar 

ook geen wind nie. Evan kom by sy rondawel uit.  

“Kom,” sê hy. “Ek is rasend honger.” 

Hy gaan die trappies af en gaan sit op die motorfiets wat hy gehuur het. Toit 

doen dieselfde.  

***** 

Toit word baie vroeg die volgende dag wakker. Die lig deur die venster is 

vreemd. Blou, maar asof dit ver is. Die see raas buite soos die branders teen die sand 

aanrol. Voëls begin wakker word en roep hard. Dis effens koud. Toit staan op en trek 

sy kortbroek aan.  

Hy maak die deur oop en gaan staan op die houtbalkon. Vir Toit is Thailand ŉ 

land van balkonne. Maar hierdie balkon is anders as die een in Bangkok. Daar het hy 

as diktator vir die skare gewaai, groot en melodramatiese bewegings om sy vrese te 

besweer. Hier is hy in ŉ private herberg. Net hy en die klanke van die see en die 

voëls.  

Die skadu’s het effense skakerings van blou, en soos die son opkom, verander 

die kleure. Die pienke en perse van die blomme word warmer, meer pienk en meer 
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pers. Voëls vlieg nou rond. Van waar hy sit, kan hy die see sien, en die kleur is meer 

vaal as blou. Daar is geen wolke in die lug nie. In hierdie skoon, oop lug is dit asof 

die klanke van die voëls verder trek.  

***** 

“Op oop dae trek jou gebede verder,” het sy ma gesê.  

Toit het haar dopgehou met ŉ frons. Die silwer Sanyo-draadloos op die 

kombuis se vensterbank was vergete. Daar word met iemand per telefoon gepraat. 

Kinders wat diefstal pleeg. Waar leer kinders wat hul leer? Hentie staar stip na iets, 

asof sy iets voor haar kan sien. 

“Waarvoor bid Mamma?” het hy gevra. 

“Vir alles.” 

Toit het gepraat, en geweet dat hy weer iets verkeerd gesê het nog voordat die 

woorde uit was. 

“Is dit nie te veel nie? Sal Liewe Jesus nie kwaad word nie?” 

Toe het Hentie met manie na hom gekyk. Sy het nou dieper asemgehaal.  

“Ja, miskien moet ek minder vir jou bid! En meer vir myself.” 

Toit het stilgestaan. Hy was bang, maar nie vir ŉ pak slae nie. Eerder vir iets 

anders. Hy wou nie hê dat hierdie vrou namens hom met God moet gesels nie. Hy het 

gevoel dat haar gebede vrot van kanker was, en dat God se spesiale engele sy naam in 

hul swart boek sou neerskryf. Hentie het hom mos vertel van die engele wat swart en 

silwer dra, wat stout seuns gesoek het om in die oonde te verbrand. As hierdie engele 

eers jou naam neergeskryf het, ou kinta, dan was dit klaarpraat met jou.  

“Moenie vir my bid nie,” het hy gesê. 

***** 
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Toit sit en staar sonder om te sien. Die son is nou op en die sand van Lamaistrand is 

geel, die bome helder groen, nie meer donker olyfgroen of blougroen nie. Hy hoor 

mense praat, van die ontvangsgebou se kant af. 

Evan en ŉ vrou kom by die ander rondawel uit. Evan se hare is woes, 

ongekam. Die vrou glimlag en knik haar kop vir Toit. 

“Hello,” groet sy. 

Toit kan sien dat sy nog vaak is. Haar hare is kort geknip, tot in haar nek. Sy is 

baie delikaat gebou. Evan sit op die stoel op die balkon en trek haar nader tot op sy 

skoot. Daar kom die lang roep van ŉ voël, en dan nog ŉ paar keer, korter, hard. 

Verder weg antwoord die voël se maat. Eers lang roepe, en toe ŉ paar klak-klak-

geluide. 

“Ek hoor gisteraand iets interessants,” vertel Evan. 

“Hmm?” 

“Ons kan in Taiwan of Korea gaan klas gee. ŉ Bietjie English teach.” 

Toit kyk weg van die see, na Evan. Hy wag dat Evan moet uitbrei. 

“Ek het gisteraand ŉ paar Kanadese en ŉ Suid-Afrikaner ontmoet, old chap. 

Hulle is hier op vakansie. Hulle gee in Taiwan klas in Engels. Die Suid-Afrikaner, 

Jaco, het vantevore in Korea klas gegee. Hy sê dat Taiwan beter is. Korea is kaaak.” 

Toit dink daaroor na. 

“Nou hoe is dit dan dat hy in Taiwan beland het?” vra hy. 

“Nadat sy pa in hul winkel vermoor is, het hy sy goed gevat en geloop.” 

Toit dink aan Henry, een van die werkers op die plaas se kind. Henry is ook 

dood. Hy het ná skool op Stellenbosch gaan studeer. Naweke het hy by ŉ 

drankwinkel gewerk. Daar was ŉ rooftog en twee mense is doodgeskiet. Henry was 
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een van hulle. Die rowers is nog nooit gevang nie. Toit het dit net in die koerant 

gesien omdat sy familie nie geweet het waar hy was nie.  

“Die geld is nogal goed,” gaan Evan voort. “Ons kan daar werk vir ŉ jaar, en 

genoeg geld spaar om verder te toer en rumoer.”  

 “Wat weet jy van klas gee?” vra Toit. 

 “Niks. Maar ek kan leer. Dit kan mos nie so moeilik wees nie,” antwoord 

Evan.  

Toit dink daaroor na. 

“Hmm,” brom hy. “Made in Taiwan.” 

Evan lig sy hande asof hy soos ŉ televisie-evangelis hard op ŉ gebed 

konsentreer.  

“Made in Taiwan, old chap,” stem hy saam in ŉ fluisterstem.  
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Hoofstuk 2 

 

 

Hul vlug van Thailand na Taiwan is kort, net vier ure lank. Toe die vliegtuig in 

Kaohsiung land, is dit donker. Onder hulle lê die liggies van die stad, en die ronde wit 

maan baken die seewater se branders in sterk silhoeët af. Die baai is vol groot skepe, 

maar tussen die hawe en die klein eilandjie van Chi Chin lê kleiner vissersbote, stil in 

die kalm, swart water. Die vliegtuig se enjin verander van klank en Toit voel hoe 

hulle na regs kantel, stadig en glad, en daal om te land, laag oor die geboue en huise 

van Kaohsiung.  

Hulle land en die vliegtuig kruip oor die teer na die groot gebou toe. Die klank 

binne die kajuit is nou ŉ hoë geluid. Daar is baie ander vliegtuie, sommige wat na 

aanloopbane toe beweeg, geel ligte van die vensters helder en vriendelik. Die ligte 

van die vliegtuie lyk opwindend, soos die liggies van ŉ Kersboom.  

 Toit en Evan neem hul handbagasie en stap saam met die ander passasiers na 

die immigrasietoonbank toe. Hulle stap deur doeane en gaan na die 

bagasierondomtalie toe om hul bagasie te kry. Hulle is die enigste twee Westerlinge. 

Toit kan reeds die warmte en klammigheid voel.  

 “Bedompig, nè?” sê hy vir Evan. 

“Hmm. Baie soos Durban.” 

 Hulle ruil hul geld by die lughawe se bank om vir Taiwanse dollars. Toe stoot 

hulle hul waentjies met hul bagasie deur die horde mense buitentoe.  

Dit is al laat, amper tienuur. Toe hulle by die lughawe se gebou uitstap, slaan 

die warm bedompigheid hulle. Palmbome groei anderkant die parkeerterrein. Toit kan 

die silhoeët van die lang, reguit bome sien teen die lampe van die besige snelweg wat 
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verby die lughawe loop. Daar is nog steeds die klank van vliegtuie wat land en 

opstyg, en hier buite is daar ook die geraas van die verkeer wat op die snelweg 

verbyjaag.  

 Hulle moet toustaan vir ŉ huurmotor. Hulle klim uiteindelik by ŉ geel motor 

in nadat hulle hul bagasie agter in die kattebak gesit het.  

 “Naarie?” vra die bestuurder. 

 Toit en Evan lig hul skouers op. Hulle verstaan nie. 

 “Where? Go hotello?” vra die bestuurder weer. 

 “Yes. Cheap hotel. Downtown,” antwoord Toit.  

 Toe hulle in die middestad voor die hotel staan, kyk Toit om hom, sy bagasie 

langs hom op die sypaadjie. Mense loop verby, jong mense in moderne klere en ou 

ooms en tannies in outydse Westerse klere. 

 “Ja,” sê Toit saggies en kyk vir Evan.  

 Evan glimlag.  

***** 

Hulle gaan vroeg uit. Hul hotel se adres is op ŉ kaartjie gedruk, en dit sal hulle aan 

die taxibestuurder wys wanneer hulle terug hotel toe wil kom. Hulle ry in die rigting 

van die berg, en klim uit. Teen die berg is die see, met ŉ hawe vir klein bote. Die 

seebries is vars in hul gesigte. Verder, waar die hawe ŉ lang halfmaan maak, is die 

strand, met enkele mense wat in die verte langs die see stap. Die sand is donkergrys, 

amper swart.  

 Toit en Evan wandel op die kaai rond en kyk na die bootjies wat heen en weer 

seil. Die kaai is van grys beton gemaak, solied, met ou motorbande om te verhoed dat 

die bootjies hulle daarteen stukkend stamp. Daar is motors teen mekaar geparkeer. 

Skielik hardloop ŉ seuntjie en ŉ dogtertjie by een van die winkeltjies uit en vleg 
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tussen die motors deur. Die dogtertjie probeer die seun vang, en hulle lag in die 

hardloop. Sy hou ŉ hondjie wat ongemaklik hang in haar arms. Dan gaan staan sy vir 

ŉ oomblik en vat die hondjie beter in haar arms vas. Toit sien dat die hondjie heel 

tevrede is. Toit en Evan stap verby die kinders se huis. Die dak is laag. Die voordeure 

is skuifdeure, wat oopgeskuif staan. Voor die huis is ŉ paar ou rottangstoele, en 

iemand se pantoffels. Binne die huis is dit donker, weg van die warm son. In die 

skemer van die vertrek kan Toit ŉ swaar tafel van swart hout sien, die hout 

ornamenteel gekerf. Hy sien dat dit ŉ altaar is. Daar is twee rooi lampe op die altaar, 

asook ŉ glasbak met wierookstokkies. Die wierook lig stadig die lug in. Agter die 

wierook is ŉ beeld van Boeddha. Boeddha kyk stip in Toit se gesig, sonder om sy oë 

te knip. Sy mond glimlag. Die Boeddha is van donker klip gemaak. Toit hou van 

hierdie Boeddha. Hy sit met sy bene gekruis, en een hand gelig. Die vingers van die 

hand is toe, behalwe die wys- en middelvinger wat hemel toe wys. Dit is vir Toit asof 

Boeddha wys waarheen alle mense gaan: hemel toe. Nie soos die Jesus van sy ma se 

tirade nie, wat waarsku dat die hemel daar bo net vir goeie mense is. Nie vir kinders 

wat stout is nie. Mense wat tot in hul harte vrot is nie. En toe die dag dat Dries daarop 

kommentaar lewer. 

 “Tien gebooie?” het Dries gevra, sy gesig donker. “Thou shalt not covet thy 

neighbour’s wife?” 

 Toit en Daniel het hom met oop monde aangekyk. Toit kon toe reeds sien dat 

hierdie gesprek min met die Bybel te doen gehad het, maar eintlik ŉ private taal was 

wat sy ouers gepraat het, oor hul private oorlog. Hentie se mond was dun. Sy het 

gewag dat Dries verder praat. Verder beskuldig. Op so ŉ wrede manier.  

 “Plaas dat die ou sê: ‘Thou shalt not sleep with thy neighbour’s wife’,” het 

Dries verder gesê. “Maar nee, nou is dit my skuld dat ek dinge voel. Hy het vir my 
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gemaak, en hy het vir my ketools gemaak, maar nou is dit my skuld. Hoekom skel hy 

my nie sommer uit oor my vingerafdrukke nie? Of my DNA nie?” 

 Toit het niks verstaan nie. Hy het nog nie van DNA gehoor nie, en dit het niks 

sin gemaak nie. Maar nou is dit vir hom duidelik. Hy stem met sy pa saam. En 

Boeddha glimlag vir Toit. Boeddha verstaan, voel dit vir Toit.  

 “Kom,” sê Evan weer. 

 Toit loop agter Evan aan, sukkel-sukkel tussen die motors wat styf teen die 

muur geparkeer is.  

 “Ek wonder wat hy wil hê,” vra Toit. 

 “Hmm?” vra Evan. 

 “Wat Boeddha van my wil hê ...” 

 “Fok, Toit,” antwoord Evan, en loop verder. 

 Die kinders kom nader gehardloop, en beur tussen hulle en die motors deur. 

Die seuntjie sukkel om verby Evan te kom, en hy roep hard. Sy suster vang sy hemp 

raak en sy gil opgewonde, maar dan is die seuntjie deur en hy glip weg onder haar 

greep uit. Die meisietjie se swart hare val oor haar voorkop, en is gelyk met haar 

wenkbroue gesny. Sy spartel verby Evan en sit haar broer verder agterna, lomp met 

die hondjie nog in haar arms.  

 Die berg lê teenaan die hawe. Toit en Evan stap tot bo. Dis vir hulle eintlik 

meer ŉ heuwel as ŉ berg, maar dit word hier ŉ berg genoem. Die heuwel is steil en 

hulle praat nie. Toit dink aan die Boeddhabeeld, die oë wat hom sonder om te knip 

aangekyk het. Die seun in Thailand wat vertel het dat Boeddha iets wil hê, ŉ offer. 

Iets groots. Dit moet waar wees, voel Toit, omdat almal in sy familie al iets moes 

prysgee, altyd iets belangriks.  
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Toe hulle bo kom, kan hulle gedeeltes van ŉ universiteit sien, en die stad. Toit 

en Evan staan vir ŉ oomblik stil om hul asem terug te kry. Ver onder is die see, grys, 

met kleiner branders as in die Kaap.   

“Daardie Boeddha het my van stryk gebring,” begin Toit. 

Hy weet nog nie wat hy wil sê nie, en dis moeilik om sy gedagtes te 

formuleer.  

“Ek dink dat deel van jou probleem is dat jy van ŉ kultuur kom waar ons altyd 

vertel was dat ons kitsantwoorde kon kry,” antwoord Evan. 

Toit wag dat Evan verder verduidelik. 

“Ons het geglo dat as jy ŉ miljoenêr word, dan is al jou probleme oombliklik 

weg. As jy jou oorgee aan Christus, dan, hey presto, is al jou probleme onmiddellik 

iets van die verlede. Jy soen die meisie aan die einde van die rolprent, en jy is in ŉ 

kits-nirwana.” 

Toit knik. 

“Of, as ek meer verdien, sal ek gelukkig wees. As ek in Amerika woon, sal ek 

gelukkig wees,” stem Toit saam. 

“Hmm,” sê Evan. “Maar dit is nie moontlik nie. Die alledaagse dinge gaan 

nog altyd daar wees.” 

Hulle is vir ŉ paar oomblikke stil. Hulle kyk uit oor die stad en hawe. 

“Ek wens net dat ek kan wegkom van die gevoel dat ek nog gestraf moet 

word. Soos my ma en pa. Soos Daniel,” sê Toit. 

Evan dink hieroor. 

“Miskien is dit jou straf. Hierdie bang wees.” 

Toit trek sy skouers op.  
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 “Of ek kan soos ŉ bal wees. Ek weet nie hoeveel grade ŉ bal het nie. Ek praat 

nou onder korreksie, maar ek dink dat ŉ reguit lyn 180 grade het. ŉ Sirkel het 360 

grade, en ŉ bal sal heelwat meer hê,” vertel Toit.  

 “ŉ Sirkel is plat, twee-dimensioneel, maar ŉ bal is rond en het volume,” maak 

Evan beswaar. 

 “Ek weet. Maar aanvaar hierdie kinkel, for the sake of argument,” vra Toit. 

 Evan knik sy kop. 

“As ek nou soos ŉ bal ontplof, en elke stukkie van my, elke graad, gaan uit en 

uit ...” 

 “ŉ Mini Big Bang,” val Evan in die rede. 

 “Presies. Wel, elke graad sal alles verstaan. En ek sal aanhou gaan, tot by die 

einde van die heelal, en ek sal alles verstaan. Ek sal dan al God se kennis hê. 

Basically, old fellow, be God.” 

 “Hmm.” 

 “Onmoontlik, ek weet. Maar for the sake of argument.” 

 “Hmm.” 

 “My ander keuse is om in te gaan, stiller en stiller te word. Om sodoende nie 

meer om te gee nie,” gaan Toit verder. 

 “Baie Boeddhisties,” wys Evan uit. 

 “Reg. Maar, nes my vorige opsie, nie moontlik nie. Ek sit nou met die treurige 

situasie dat ek dit kan sien, maar nie daaraan kan vat nie. Dit bly net ŉ abstrakte 

idee.” 

 “En nes jy weet dat die myl onder vier minute gehardloop word, is jou vier-

minuut-en-een-sekondemyl nie meer goed genoeg nie,” stem Evan saam. 

 “Ja.” 
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 Evan oorweeg Toit se woorde, en skud dan sy kop. 

 “Maar maak nie saak waar jy uitkom nie, punt zero of punt 100, ek dink dat jy 

ongelukkig iets van jouself sal saambring,” wys Evan uit. 

 “Wat bedoel jy?” 

 “Daar is iets in jou kern, iets wat homself baie goed kamoefleer, waarvan jy 

nie ontslae kan raak nie,” verduidelik Evan. “Jy’s soos die ou wat sê dat Kaapstad 

mooi was, net jammer dat hy daar was.” 

 Toit knik sy kop. 

Toe hoor hulle ŉ motor wat by die heuwel uitry. ŉ Swart motor stop langs 

hulle, en Jaco en ŉ Sjinese vrou klim uit. Dit was Jaco wat hulle op Koh Samui vertel 

het van klas gee in Taiwan.  

 “Jaco,” roep Toit. “Hallo.” 

Toit en Evan waai en gaan na die motor toe. Jaco stel almal voor.  

 “This is my friend, Mrs. Ling,” laat Jaco weet, in Engels, sodat Toit en Evan 

weet dat die gesprek nou in Engels moet wees. 

 “Nice to meet you,” glimlag Toit. 

 “Nice to meet you, too,” antwoord mevrou Ling.  

 “OK. Shall we go to the school?” stel Jaco voor. 

 Hulle klim by die motor in en trek weg. Toit voel vaagweg skaam en 

ongemaklik. Vir ŉ oomblik voel hy weer soos die seuntjie wat stil moet sit terwyl die 

vroue tee drink, sy leë koppie ongemaklik op die delikate pierinkie, sy hare 

natgemaak en eenkant toe gekam, sodat dit nou agter by sy kroontjie regop staan soos 

ŉ voël wat vere regskud onder die tuin se sproeiers. Daniel het begin lag, en Hentie 

het hom ŉ kyk gegee, maar dit het nie gehelp nie, en Daniel het net harder gelag. 
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 “Wat ís dit tog met jou?!” het Hentie lank gelede gevra, vererg deur haar 

kinders wat haar nou so in die verleentheid stel.  

 Hentie se stemtoon was een wat sy in ŉ kerk of vertoonlokaal kon gebruik, 

maar daar was genoeg woema daarin om die seuns te laat verstaan dat sy nou haar 

leeuwyfiepak aantrek.  

 “Kyk hoe staan Toit se hare, Mamma,” het Daniel gretig geantwoord. “Hy lyk 

soos ŉ kokkatoo ...” 

 Almal het na Toit se kop gekyk. Hy het stilgesit, die koppie en piering styf 

tussen sy vingers vasgehou. Dit was nou stil. Buite in die straat het ŉ motor se enjin 

gevat, en daar was die klank soos die motor wegtrek. Toe kom die een blaf soos 

mevrou Van Zyl lag, gevolg deur haar geproes. Toit het geweet dat sy haar lag wou 

onderdruk omdat sy geweet het dat daar wreedheid daarin was, maar sy kon dit nie 

inhou nie. Daniel het heerlik gelag, en toe het Hentie ook begin lag.  

 “Hy lyk nes ŉ kokkatoo,” het Daniel weer gesê en mevrou Van Zyl het nou 

gesnork soos sy lag. 

 “Daar bestaan nie so ŉ woord nie,” het Toit vererg gesê, om die aandag van sy 

hare weg te kry. 

 “Nou hoe kan jy dan soos een lyk?” wou Daniel slinks weet.  

 “Ai, kon jy nie maar ŉ mooi kind gewees het nie,” het Hentie hardop gewens. 

 Mevrou Van Zyl het verleë op haar stoel geskuif, maar Hentie was nie 

daarvan bewus nie.  

 “Do you have a degree?” vra mevrou Ling terwyl sy bestuur.  

 Sy kyk na Toit in die truspieël.  

 “Yes.” 

 “No problem. If you have a degree, you can get visa.” 
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 Toit merk dat mevrou Ling se mooi, Hollywoodagtige wenkbroue nie 

natuurlik is nie.  

 “Kan jy my vertel van die wenkbroue?” vra hy vir Jaco in Afrikaans, in ŉ 

stem wat klink asof hy iets oor die weer sê.   

 “Dit word ingetatoeëer,” antwoord Jaco. 

 “O,” brom Toit. 

 Hulle ry deur die stad, elke straat vol helder neontekens, groot Sjinese 

woorde. In die nag moet dit soos ŉ karnaval lyk, dink Toit. Tot sy verbasing stop 

hulle voor ŉ gebou, maar nie teen die kant van die pad nie. Daar is reeds ŉ motor daar 

geparkeer. Mevrou Ling parkeer in die straat. Die motors wat verbyry moet óm hulle 

ry, maar niemand toet nie.  

 “Follow me,” sê sy, en hulle gaan by haar skool in.  

 Dit is Evan wat vra oor hoeveel klasse hulle moet gee, wat hul verpligtinge is, 

hoe lank die kontrak is. Toit gee nie om nie. Al waarvan hy bewus is, is dat hy weg 

van Suid-Afrika is, weg van ou asem wat hy reeds ingeasem het. Dis asof hy al sy 

asem opgebruik het in Suid-Afrika.  

 Toit en Evan loop van klaskamer tot klaskamer in hul kaal voete, hul plakkies 

by die deur van die skool. Die kinders raas opgewonde toe hulle vir Toit en Evan 

sien, en roep uit. 

 “American! American ...!” 

 Toit en Evan lag, en mevrou Ling wys hulle die res van die bushi ban. Hulle 

kan sien dat sy trots is. Daar is plakkate teen die mure, die ABC, prente van diere, 

groot syfers in helder kleure. 

 “You desk,” kondig sy aan. 
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 Toit weet nou wat Jaco bedoel het toe hy vir hulle in Thailand vertel het dat 

jou Engels baba-Engels word in Taiwan.  

 In hierdie vertrek is daar groot vensters waardeur die sonlig instroom. Teen 

die mure is rakke met boeke, en hier is ook plakkate met Engelse woorde. Hand. 

Foot. Nose. Maar al wat Toit sien, is die lessenaars. Hy weet klaar watter een hy wil 

hê. Dit is die een naaste aan die vensters. Hy gaan na die lessenaar toe en trek die 

stoel uit, en sit. Ja. Hier wil hy bly. Hier kan hy nes maak. Dit is vir Evan lekker om 

uit ŉ rugsak te lewe, om boemelaar-boemelaar te speel omdat hy wel ŉ werklike huis 

het, maar dit is vir Toit asof hy sonder anker ronddryf. Mevrou Ling gaan van nou af 

vir hom besluite neem: wanneer hy moet werk, wat hy moet doen, en dit is ŉ 

verlossing. Laat iemand anders vir ŉ rukkie die leisels neem.    

***** 

Toit val uitgeput op die bed neer. Hy kan nie wag vir môre nie. Hy raak vinnig aan 

die slaap.  

Toe hy wakker word, is hy bewus van ŉ gevoel van opgewondenheid en 

geluk. Dis soos die lang vakansie aan die einde van die jaar. Hy trek ŉ broek aan en 

stap deur die huis. Die huis behoort aan mevrou Ling.  

 Hy gaan badkamer toe. Die plek is nog deurmekaar. Toit kan nie wag om die 

lelike blou mure oor te verf nie. Dis nog stil, en die lig binne die huis is die lig wat 

mens net vroeg in die oggend kry. Dit laat hom dink aan sy kinderdae toe hy vroeg 

opgestaan en buite gaan speel het. Sy pa was al op die lande, maar die werf was nog 

met ŉ vreemde skadu-lig bedek. Die klanke van die plaas was ook anders: sagter, 

mooier. So is dit nou in die huis.  

 Nadat hy gestort het, gaan hy terug slaapkamer toe. Hy moet kaal kamer toe 

loop omdat hy sy handdoek in die slaapkamer vergeet het. Dit voel wonderlik. Hy 
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staan vir ŉ oomblik in die leë voorkamer. Hy wil hierdie emosie aantrek. Dan gaan hy 

kamer toe en droog homself af. Hy trek aan en kam sy hare. Hy moet die lang hare 

met een hand voor sy bors vashou om die kam daardeur te kry. Hy kam die punte uit 

en skud dan sy kop om die hare agter sy rug te laat val. Reguit bruin hare wat in die 

middel ŉ effense kinkel maak waar dit oor sy hemp se kraag val. Vir nog ŉ oomblik 

kyk hy terug na die groen oë in die spieël. Blykbaar sy ma se oë. En donker hare. Net 

Daniel wat die blonde hare het. Vir ŉ sekonde flits sy broer se gesig deur Toit se kop, 

aantreklike seun met wit hare, gesig deur die son gebrand, sproete oor die neus. Hy 

wonder hoe Daniel nou lyk. Sy ma en pa. Lyk hulle ouer? Maak sy ma se bloes nog 

dieselfde merke agter haar rug, waar die buustelyfie te styf is? Hy wonder of Daniel 

nou al getroud is. Sekerlik. Dis nou al meer as vyf jaar dat hy sy familie laas gesien 

het. Maar hy dink nog baie aan hulle, duidelike beelde wat onverwags voor sy oë 

inspring.  

Toit dwing homself om aan iets anders te dink. Hy wil nie aan Daniel of die 

plaas dink nie.  

Die potlood waarmee mevrou Ling haar telefoonnommer neergeskryf het, lê 

nog op die tafeltjie in die voorkamer. Toit se voorkamer. Hy tel die potlood op en 

skryf groot op die muur: Toit. 

 Hy staan terug om sy werk te bewonder. Hy knik sy kop tevrede, en gaan toe 

by die huis uit. Die straat is stil. Hy het nog nooit soveel motorfietse gesien nie. Hulle 

is dig teen mekaar geparkeer. Hy weet nie hoe die eienaars die bromponies so styf 

kan inprop nie.  

Dan kyk hy na sy sandale. Hy moet ander skoene koop. Hy kan hierdie 

plakkies dra wanneer hy winkel toe gaan of sommer besig is met los werkies, maar 
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wanneer hy skool toe gaan, moet hy ander skoene dra. As dit sandale is, moet hulle 

ten minste agter, oor die enkel, toemaak. Sy plakkies is te informeel.  

 “Those are for gangsters,” het mevrou Ling hom vertel. 

 Alles is reg, die lang hare en die jeans en T-hemp: dit is goed, want dit is 

“Amerikaans”, maar die plakkies is onaanvaarbaar. Toit het toe vir haar verduidelik 

dat hy hierdie plakkies in Suid-Afrika of Amerika saam met jeans en ŉ wit hemp kan 

dra en by meeste chic ontbyt- en middagete-restaurante welkom sal wees.  

 “I can sit on the terrace of a restaurant, with the ‘right’ watch and sunglasses, 

and I would be quite welcome,” het Toit vir haar vertel, en met sy gekromde vingers 

aanhalingstekens gemaak.  

 Sy was oorbluf. 

 “He would be fashionable,” het Evan beaam. “A millionaire enjoying a meal 

at his leisure.” 

 Mevrou Ling het vir ŉ paar oomblikke diep hieroor gedink.  

 “What is ‘leisure’?” het sy toe gevra.  

 Sy het eers na Toit gekyk, en toe na Evan.  

“And what is ‘terrace’?” 

 Toit het sy mond oopgemaak om te antwoord, maar die woorde kon nie kom 

nie. Hy was te onkant gevang deur haar vraag. Hoeveel van hul gesprek verstaan sy, 

het Toit gewonder. Hoe diep is die kommunikasie? 
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Hoofstuk 3 

 

 

Die winkel sal nog tot laat oop bly. Die blou metaaldeure is opgerol en mens kan sit 

waar jy wil. Die sypaadjie is nou deel van die restaurant. Daar is oranje ronde tafels 

uitgesit met stoeltjies om die tafels. Die stoeltjies is klein en effens ongemaklik vir 

Toit en Evan. Hulle kan die verkeer sien verbygaan, kinders op fietse met sakke oor 

hul skouers, op pad huis toe of na ekstra klasse. 

 “Ek glo dat ons alles weet. Die dag toe God gemaak is, toe was ons reeds 

daar. Elkeen van ons het nog ŉ stukkie van daardie kennis iewers binne ons. Dis ons 

instink.” 

 “Ek dog jy is nie gelowig nie?” vra Evan. 

 Toit kyk na die motor wat langs die winkel kom parkeer. Die eienaar klim uit 

en stap die winkel binne, deur die opgestapelde kartondose. Toe hy verby hul tafeltjie 

kom, moet Evan effens vorentoe leun om plek te maak sodat hy kan verby.  

 “Ek dink jy’s meer bygelowig as gelowig,” meen Evan. 

 Toit lig sy wenkbroue, knik dan sy kop. 

 “Ja, jy’s reg,” erken hy. “Maar is dit nie maar eintlik dieselfde ding nie? Two 

sides of the same coin?” 

 “Ek weet nie ...” 

 “My ma se geloof en my bygeloof kom van dieselfde plek af. Ons wil albei 

nie alleen wees nie, en ons wil albei om hulp vra, maar ons weet dat dit nie verniet is 

nie. Jy moet betaal daarvoor. My ma gee R10 se gebede en hoop vir R10 se seëninge. 

Ek touch wood en hoop dat die ou die bal sal oorskop.”  
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 “Ek weet jy dink geloof spruit uit die mens se nood daarvoor,” antwoord 

Evan.  

 “Ja. Ons koop dringend versekering by die groot Ou Mutual in die hemel. Net 

vir ingeval.” 

 “Hmm,” sê Evan, neutraal.  

 Hulle sit in stilte, drink net stadig aan hul bier.  

 “Jy klink vir my baie na jou pa,” kondig Evan skielik aan. 

 “Wat?!” vra Toit verbaas en vies. 

 Maar Evan knik sy kop.  

 “Jou pa is mos ŉ kommunis, en jy vertel my dat hy baie skepties oor geloof is. 

Dat dit iets is wat die mens self skep omdat hy dit nodig het, hierdie ouer broer in die 

hemel ...” 

 Toit kyk ŉ lang ruk na Evan, maar hy sien hom nie. Hy sien weer die lang 

donker man, een been oor die ander gekruis. Dries Brink sit op die stoep voor die 

plaashuis op een van die wit metaalstoele. Die stoele is baie ornamenteel, vol 

krulletjies en draaitjies, en is deel van ŉ stel wat saam met ŉ ronde tafel kom. Toit 

staan op die stoep, die swart leiklip louwarm onder sy kaal voete.  

 “Moenie luister wat die dominee jou vertel nie, Toit,” herhaal sy pa. 

 Toit wil in die rede val. 

 “Die dominee is ŉ doos,” sê Dries. 

 Toit kan sy ore nie glo nie. 

 “Eerstens, as hy werklik God se woord wil versprei, dan móét hy die woord 

van kommunisme verkondig. Jy kan nie ŉ Christen wees en nie ŉ kommunis nie.” 

 Toit sien hierdie woorde as ŉ wapen wat hy teen sy pa kan gebruik. 
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 “Pappa sê dat Jesus ŉ kommunis is ...!” sis hy, kamma geskok, maar Dries 

ignoreer hierdie dramatjie van Toit. 

 “Kommunis, sosialis, wat ook al. Maar daardie doos wat daar in Kerkstraat 

staan en trots na sy eie stem luister is óf onnosel, óf hy weet dat hy snert praat, en hy 

hou maar sy bek sodat hy sy job kan hou.”   

 Toit hoor die woorde, maar dis die stemtoon, die houding van sy pa wat hom 

so oorbluf. Hierdie man is vir hom ŉ vreemdeling, en dis slegs met tye dat informasie 

na Toit toe deurkom. Dit was net met tande tel toe die grootmense gepraat het dat 

Toit gehoor het dat sy pa ŉ graad in ingenieurswese het, dat sy pa as jong man saam 

met twee vriende toegesluit was omdat hulle besope was tydens ŉ rugbywedstryd. 

 Sy pa het altyd gepraat van iemand genaamd Ben Wallace, en Toit en Daniel 

het geweet dat hierdie karakter nie bestaan nie, dat hy eintlik hul pa self was, en in die 

staaltjies wat Dries hulle vertel het van die stille Ben Wallace was daar leidrade van 

die werklike Dries Brink. Maar nooit het Toit kon droom dat sy pa hom só sou verraai 

nie. 

 “Hoekom gee Pa dan nie die plaas weg nie?” wil Toit weet. “Vir die 

werkers?” 

 “Wanneer The People ŉ sokkerwedstryd wen, wat doen hulle dan? Die 

common denominator laat net die mees basiese toe, dus hop hulle maar op en af, 

stupid glimlagte op hul gesigte. Dus bly ek maar vir eers die baas van die plaas.” 

 Sy stemtoon is so rustig, dit wil vir Toit briesend maak. Toit besef dat sy pa 

nie belangstel in sy mening nie, dit nie sal waardeer nie.  

 “Kommunisme is verkeerd!” skreeu Toit. 

 Dries kyk hom aan. 

 “Hoekom?” vra hy dan. 
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 “Die regering sê so ...,” begin Toit, en hy weet dat hy weer in een van sy pa se 

strikke getrap het. Ben Wallace was mos op sy dag regsadviseur vir die oorlede 

Koning van die Lae Lande. Noord, in die koue wêreld.  

 Toit kyk nou na Evan. 

 “Geloof is die gereedskap van ŉ barbaarse mag,” sê hy saggies, en Evan weet 

dat dit Dries Brink se woorde lank gelede aan Toit was.  

 Dan skud Toit homself reg. 

 “Silence whilst speaking to a teacher!” maan hy, woorde wat hy vanuit Spike 

Milligan se Hitler, My Part in his Downfall leen en verbuig.  

“Hoe lyk dit met nog ŉ bier?” stel hy dan voor. 

***** 

Toe die wekker lui, is Toit al wakker en op. Dit het gedurende die nag gereën. 

Buitekant is die straat nog nat, druppels lê nog oor die motors en motorfietse. Dit is 

heerlik koel. Die wekker is ŉ radio wat outomaties afgaan. Toit laat dit speel. Na ŉ 

uur sal dit vanself afgaan. Vanoggend het die haan weer voor die huis kom staan en 

kraai. Hy is rooi en swart, met ŉ geel hals. Vir hoenders is hy seker aantreklik, dink 

Toit. Na ŉ ruk hoor hy vir Evan opstaan. Daar is eers die stilte soos hy konsentreer, 

en dan die poep.  

“Môre,” roep Toit. 

“Hmm,” brom Evan vanaf die boonste verdieping.  

Toit lees vir nog ŉ rukkie die koerant wat hy vroeër by die winkel op die hoek 

gaan koop het. ŉ Duitse maatskappy se hoofkantoor is boos vir die Taiwannese 

kantoor. Die Taiwannese tak sou duidelik toon dat hul produk Duits is, en het 

blykbaar groot reklameborde gemaak met die maatskappy se naam en ŉ tekening van 

Adolf Hitler by.  
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Toit gaan buite na sy motorfiets toe. By die deur roep hy vir Evan tot siens. 

Evan brom iets. Hy is nog ver van sy tweede koppie koffie af.  

Toit skakel die motorfiets aan en ry na die primêre skool toe. Op pad soontoe 

moet hy met ŉ smal pad langs ry, ryslande aan beide kante.  

Die ryslande is baie groen. Vandag is die lug blou, sonder ŉ wolk. Aan die 

ander kant van die lande is daar geboue: woonstelle en fabrieke. Daar is ŉ trekker in 

die lande, besig om die rys te sny. Die lande is nie groot nie, kleiner as ŉ rugbyveld. 

Die trekker ry in reguit lyne en die halms lê agter die trekker op die grond. Vroue met 

groot rottanghoede op tel die rys op en bind dit flink in bondels vas.  

 Die tyd by die skool gaan vinnig verby. Dit is skielik tyd om huis toe te gaan. 

Die kinders staan op en buig. Hulle is agt jaar oud, en die uniforms van die meeste 

van hulle is te groot. Hulle sal nog ŉ paar jaar neem om die klere vol te groei.  

 “Thank you, Teacher,” roep hulle saam in ŉ sing-stem. 

 Donald, die klein seuntjie wat reg voor sit, voeg soos altyd die Sjinese 

weergawe by.  

 “Shjê-shjê, Lausur.” 

 Donald wat altyd Toit se stoel vir hom oopslaan en netjies agter die houttafel 

rangskik. Donald kom skool toe met ŉ pop. Die ander kinders lag en terg, maar 

Donald sluit homself af, en later is dit nie meer snaaks nie. 

 Daniel het ook ŉ pop skool toe geneem. Hentie het hom probeer oorreed om 

liewers die pop by die huis te los, maar Daniel was vasbeslote. Hulle moet vandag 

iets klas toe bring om daaroor te gesels en Daniel gaan vir Jean bring. Die tyd het 

aangestap, en Hentie het ingegee. Hulle kan nie nou daaroor stry nie. Laat Gods water 

dan oor Gods akker loop, moes sy gedink het.  
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 Toit se senuwees was gedaan toe Daniel voor die klas gaan staan. Die eerste 

drie grade van die skool was saam in hierdie klas. Toe Daniel na die voorkant van die 

klas stap, het ŉ paar kinders gesien dat hy ŉ pop in sy arms hou. Hy het ŉ grys 

kortbroek en wit somershemp gedra. Soos al die seuns was hy kaalvoet.  

 “Hei, tjek, Daniel het ŉ pop ...!” het iemand opgewonde uitgeroep. 

 Die kinders het geskreeu en juffrou Smuts moes met haar lat teen die tafel 

slaan om hulle stil te kry. Die kinders was skrikkerig vir hierdie lat, en het seker 

gemaak dat Juffrou nie naby was nie voordat hulle gelag het wanneer Daniel na die 

lat verwys het as Klein Smuts. Toit het gewens dat die aarde hom kon insluk, maar 

Daniel het sy man gestaan. Hy het die pop opgelig sodat almal kon sien. Die kinders 

het weer begin lag en die dapperder seuns het aanmerkings uitgeroep.  

 “Dit is Jean,” het Daniel voorgestel. Jhaahn.  

 Daniel het vir die klas vertel van Jean, en stadig maar seker was almal stil, tot 

die grootste bullebakke. Almal wou meer hoor van Jean. 

 “Sjjt ...!” is daar gemaan toe iemand kommentaar wou lewer. 

 “Jean is nie van hier nie,” het Daniel begin. “Hy kom van Johannesburg af, 

maar het van die trein afgespring toe dit hier verby Rawsonville gejaag het. Dit was in 

die middel van die nag.” 

 Die kinders het na die pop gekyk, en toe gretig gewag dat Daniel nog meer 

vertel.  

 “Jean se familie is skatryk, maar hy stel nie in geld belang nie. Hy hou van 

rugby. Hy is die wêreld se beste speler. Hy kan ook karate doen.” 

 Nadat Daniel klaar vertel het, wou al die seuns vir Jean vashou, maar net 

Daniel se beste vriende is met hierdie eer bekroon. 
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 Wat Donald se pop se naam is, of wat hy alles kan doen, weet Toit nie. 

Donald kyk die kinders net aan met groot oë en ŉ vraag op sy gesig. Wat gaan aan? 

Hoe het ek hier gekom? Wat wil julle hê?  

Nadat die klok gelui het, hardloop die kinders by die klas uit, maar soos 

gewoonlik is daar ŉ paar wat om hom kom staan. Hy moet eers ŉ paar woorde met 

hulle wissel, en dan is hulle tevrede. Hy gaan buitentoe. Die kinders dra saam-saam 

sy sak. Van die ander kinders hou aan sy hande, of sommer sy broek vas, en stap 

saam met hom na sy motorfiets toe. Hy neem sy rugsak, gooi dit oor sy skouers, en 

gaan sit op die motorfiets. Die motorfiets maak ŉ hugh!-klank. Hy skakel dit aan en 

die kinders waai met uitgestrekte arms en oop palms.  

“Bye-bye!” roep hulle, gesiggies mooi soos hulle glimlag.  

“Bye-bye!” antwoord Toit.  

Hy ry huis toe. Evan se motorfiets is nie daar nie. Toit stap na een van die 

eetplekke toe. Eers verby die klein fabriek wat winkelrakke maak en dan links verby 

die motorfietsgarage. Vandag het die meeste van die huise en besighede dromme voor 

hulle; mense brand spookgeld vir die siele in die hemel. Voor die bordeel staan ŉ 

vrou met lang hare en brand ook spookgeld. Toit kan die soet reuk van die vlamme en 

die brandende papier ruik. Daar is die reuk van wierook in die spookgeld. Die papier 

is dik en gelerig, met rooi en goue skrif op gedruk. Die hitte van die vlamme maak 

dat Toit sy gesig wegdraai. Hy voel die hitte teen sy vel. Hy kan die vibrerende 

hittegolwe in die lug sien. Dit lyk kragtig, na iets wat alles kan verorber. Die vrou laat 

weer papiergeld in die drom val. Sy buk effens skuins na die drom toe, en draai haar 

lyf weg van die skroeiende hitte. Dan staan sy regop. Sy neem drie wierookstokkies 

van die tafel waar kos vir die dooies uitgestal is, in albei hande en skud hulle liggies, 

drie keer. Wat is dit met die nommer 3, wonder Toit. En waarvoor vra sy?  
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Hoofstuk 4 

 

 

Dit is winter in Worcester. Die windjie wat waai kom van die Brandwacht-berge, en 

dra die sneeu se koue.  

Toit kom met sy boeke by die biblioteek uit. Hy soek vir die motor. Waar is 

dit? Hentie het mos voor die biblioteek geparkeer. Dit maak nie sin nie. Hy kan tog 

duidelik onthou dat Hentie daar gestop het. 

 Miskien het sy vandag weggery, hom daar gelos. Vir jou gaan ek nog in die 

Weeshuis stop. Of sommer net wegry. Jou daar los sodat jy na jouself kan kyk. Jy’s 

mos Meneer Wysneus. Toit is nie seker waar die Weeshuis is nie, of dit in Worcester 

is nie. Daniel het gesê dat die Weeshuis in Pretoria is.  

 Toe sien hy die Volksie met die straat afkom. Die motor stop langs die 

sypaadjie. Sy druk die toeter en daar is die Volksie se kenmerkende, halfhartige blêr, 

soos ŉ siek bok wat slagpale toe gaan. Toit loop na die motor toe en wag dat Daniel 

uitklim, sodat hy op die agterste sitplek kan inskuif. 

 “Jammer. Ek is gou by die Bak En Brou in,” vertel Hentie.  

 Hulle begin terug Slanghoek toe ry. Dit is Vrydagmiddag, en soos gewoonlik 

het sy die seuns by die koshuis kom haal. Toit is in Graad 8. Hy is nes Daniel in sy 

Worcester Gimnasium skooluniform, blou hemp en grys broek. Sy nuwe uniform is te 

groot vir hom. Die klere is duur, en hy moet dit vir nog ŉ paar jaar kan dra. Toit gee 

nie om nie, omdat dit sý skooluniform is, en nie iets wat eers Daniel sŉ was nie. Die 

blou van die uniform is nog helder en nuut. Nou in die winter moet hulle das dra, 

ligblou en donkerblou strepe, met wit strepies tussenin. Die seuns dra albei ŉ dun 

skooltrui, grys met die skool se blou kleure om die trui se nek. Daniel dra ŉ langbroek 
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en Toit ŉ kortbroek, maar Hentie het vandag vir Toit sy eerste skoollangbroek 

gekoop.  

 “Daniel, sê dit in Afrikaans,” sê Toit. “I eat a lot of bread and rusks myself.” 

 “Ek eet baie brood en beskuit myself,” antwoord Daniel.  

 Hentie gee een blaf soos sy lag, en Toit voel trots.  

 “Toit!” skel sy kamma.  

 Toit wens dat hy haar van sy ander groot triomf kan vertel, maar dit sal sy 

dood beteken.  

Jeanette Malan. Die prinses met die lang wit hare. Sy is skaars bewus van 

Toit, en was heel verbaas toe hy vir haar sy briefie gegee het. Nee, sy wou nie met 

hom kys nie, het haar antwoord later gekom. Sy hou van Paul Cook.  

Paul is ŉ nuwe seun in Worcester-Gimnasium. Hy het saam met sy gesin van 

Dublin af gekom.  

Die seun van Ierland is nou hoog op Toit se lys vyande. Wanneer hy eendag ŉ 

bende het, gaan Paul Cook beslis nie ŉ lid word nie. In Kompas 5 sal daar geen plek 

vir hom wees nie.  

“Paul, ask Jeanette to translate this into Afrikaans,” het Toit met een pouse vir 

Paul gefluister. “Choose my side.” 

“Kies my kant,” het Jeanette geantwoord.  

Paul kon sy ore nie glo nie, en dit het ŉ oomblik geneem voordat Jeanette 

besef het hoe dit vir Paul moes geklink het. Paul het ŉ oomblik lank verstom daar 

gestaan, en toe omgedraai. Hoekom sou sy só met hom praat?   

 Hulle is nou al amper by die N1, aan die buitewyke van die dorp. “Welcome 

to Worcester,” lees die blou bord met Worcester se wapen op. Maar hulle is op pad 
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uit en kan net die agterkant van die bord sien. Iemand het groot met wit verf op die 

bord geskryf: “Poes.” Hentie ry vinniger en Toit en Daniel glimlag vir mekaar.  

 Na tien minute op die N1 draai Hentie af, en ry met die smal teerpad die vallei 

in. Sy ry stadig, bestuur die Volksie tot op die grondpad. Daar is nou poele reënwater, 

en die seuns lag wanneer Hentie deur die poele ry. By die plaas stop sy voor die huis. 

Daniel en Toit dra die kruideniersware die huis in.  

 “Julle moet jul skoolklere uittrek,” maan Hentie.  

 Die seuns gaan na hul kamers toe en trek uit. Toit hoor doef! doef! vanaf 

Daniel se hangkas terwyl hy iets soek. Toit weet dat Daniel sy nuwe rugbyskoene wil 

aantrek. Hy sê dat hy hulle indra. Toit is eerste klaar, net in sy kortbroek, hemp en 

trui.  

Hy is kaalvoet, sy bene effens pers van die koue. Toe is Daniel daar, met sy 

skoene in sy hand. Hentie weier dat hy die rugbyskoene in die huis dra. Hulle verniel 

haar houtvloere.  

“Kom ons waai,” sê Daniel. 

Toit volg vir Daniel die huis uit. By die stoep gaan Daniel op een van die 

witgeverfde metaalstoele sit, die metaalkrulle wat soms blomme maak.  

Dries is ook op die stoep. Daar is ŉ leë koffiebeker op die tafel. Dries is besig 

om koerant te lees. Soos gewoonlik het hy die Afrikaanse en Engelse koerante, maar 

hy blaai vinnig deur hulle. Net af en toe sal hy stop en iets lees. Maar die seuns het al 

geleer dat hulle hom daarna enigiets uit die koerante kan vra, en dat hy die antwoorde 

sal hê.  

“Lees net die headings,” het hy hulle vertel.  

Daniel trek die rugbyskoene aan, draai die lang veters om die skoene, en maak 

ŉ knoop. Dries hou hom woordeloos dop. Toe staan Daniel op. Hy stamp-stamp met 
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sy voete. Hy is vinnig by die trappies af en by die hek uit. Nou moet Toit sukkel om 

die hek toe te kry. Hy wil vies word vir hierdie ou streek van Daniel, maar Daniel is 

al by die stofpad af.  

“Waarheen gaan ons?” vra Toit.  

“Ek weet nie. Dam toe.” 

“OK.” 

“Suid-Afrika 23, die All Blacks 5.” 

“Kwaai!” 

Hulle stap met die stofpad af en neem ŉ kortpad deur die wingerdlande, die 

knopperige stokke sonder blare. Die stokke is nog donker van die oggend se reën. 

Hulle stap geleidelik hoër die heuwels in. Na ŉ kwartier se vinnige stap is hulle aan 

die voet van die berge. Van hier kan hulle die buurplaas sien, asook ŉ stuk van die 

teerpad wat na die N1 toe gaan. Die grond is klipperig en die bosse olyfgroen, 

militêragtig.  

Die dam is groot en stil. Die water lê plat soos ŉ stuk metaal, grys en dof. Die 

winterlug is koud en daar is nattigheid wat die seuns kan ruik. Hulle gaan na die sluis 

toe. Daar is koue druppels op die metaal van die sluis. Die groot kraan is rooi geverf 

en met ŉ slot toegesluit. Die gras wat om en oor die sluis groei is nou diepgroen, 

maar in die somer is dit geel en hard. Die dik pyp sak af en verdwyn in die water in. 

Toit het al met die pyp afgegaan, met sy oë oop geswem, af tot diep in die water in. 

Maar hy kon nooit gaan tot waar die pyp eindig nie. Die water was altyd te diep, al 

was dit somer wanneer die water baie verdamp het. Daniel wou dit nie doen nie. Hy 

het gesê dat dit stupid is.  

Daniel tel ŉ klip op en gooi dit oor die water. Die klip trek ver, stil, en boog af 

water toe. Daar is ŉ gedempte doemp! soos die klip in die water val. Daar sprei 
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rimpels uit, die kalmte van die water verbreek. Dit voel verkeerd, hierdie breuk van 

die oerkalmte, en die twee seuns staan vir ŉ paar oomblikke stil en wag. Toe tel 

Daniel nog ŉ klip op. Toit buk om ook klippe op te tel. Hulle gooi die klippe in die 

water.  

“Jy kan nie oor die dam gooi nie,” daag Daniel uit.  

Toit gooi so ver as wat hy kan. Sy klip trek ver, maar kom nie eers by die 

middel van die dam nie. Daniel gooi, en sy klip trek verder as Toit sŉ, maar kom ook 

nie tot by die middel van die dam nie.  

Die stemme van die seuns is indringend in die ou stilte, en dit is effens 

skrikwekkend.  

Daar is bloekombome langs die dam. In die oortrokke wintersmiddag gooi die 

bome nie skadu’s nie. Die grys water hou asem op, lê stil en wag. Die seuns gaan na 

waar die bloekombome groei. Daar is die wal plat, en die grond gaan geleidelik die 

water in, rooi modderige grond. Hulle speel in die vlak water, by die riete, en steek na 

die krappe met stukke riet. Toit staan in die water en buk af om die krappe te jaag. 

Die krappe lig hul arms, die knypers oop en aggressief. 

Daniel staan in ŉ karatehouding soos in die rolprente en swaai sy arms deur 

die lug, sy hande wat soos lemme flits.  

“Tjang, tjang, tjang ...!” roep hy.  

ŉ Voëltjie vlieg verby, laag oor die grond. Sy vlerke is ŉ pragtige bloupers 

kleur. Toit kyk hoe die voëltjie wegvlieg. Dan sien hy iets doer by die rotse waar die 

voëltjie verdwyn het. Hy gaan tel dit op. Dit lyk soos ŉ groot klapper. Hy het nog 

nooit so iets gesien nie.  

“Hei ...!” roep hy saggies. “Daniel, kyk hier!” 

Daniel kom nader en neem die ding uit Toit se hande.  
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 “Ons moet dit vir die polisie gee,” waarsku Toit.  

“Ek wil eers na dit kyk,” dring Daniel aan.  

“Nee ...” 

“Kom.” 

Daniel klim deur die heining en begin tussen die wingerde deur terug huis toe 

stap. Hy kyk na die klapper. Hy kan sy oë nie van die ding af neem nie. Dit is so 

mooi. Hoe het hulle die papier so netjies gevou? En die rooi kleur is opwindend. Die 

grassies onkruid en takke van die wingerde is nog nat van die reën, en maak hul bene 

nat. Die seuns stap vinnig. Hulle loop na die skure toe. Toe hulle by die 

sinkplaatgeboue kom, gaan Daniel na die garage toe en maak die deur oop. Hy moet 

die deur optrek. Die metaaldeur is ŉ ligte groen geverf. Hentie sê altyd dat dit soos 

hospitaalgroen lyk. Hulle moet hul koppe terugkoes om die deur te laat opswaai. Die 

bakkie is uit. Hul pa is iewers op die lande. Hulle gaan in en Toit trek die deur agter 

hom toe. Dit wil nie heeltemal toe nie. Daar is ŉ skrefie lig wat onder die deur inkom. 

Die garage ruik muf. Die rakke is vol blikkies, kartondose waarop iemand met 

khokipen geskryf het.  

“Kombuis,” is op die een doos geskryf.  

“Daniel, ek gaan waai,” neul Toit. 

“Moenie ŉ drol wees nie, man. Kyk, dit lyk soos ŉ seinfakkel.” 

Hy gooi die seinfakkel op en af, en in die skemer is sy aantreklike gesig sag. 

Toit stoot die deur op en buk onderdeur. Hy loop by die klipperige pad af na die 

stofpad toe. Daar is ŉ heining en hek tussen die skure en die huis se werf. Die hek is 

van pyp en draad gemaak. Hul skool het dieselfde heining, net hoër. Die hek is silwer 

geverf, Mirage silwer. Daar het eenkeer twee Mirage’e oor Worcester Gimnasium 

gevlieg. Dit het ŉ oordonderende geraas gemaak, en alles het gebewe. Die klank van 
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die seinfakkel is sagter. Die metaaldeur van die garage klink hol toe Daniel daarteen 

stamp. Hy hardloop na die huis toe, die eerste paar tree moeilik met die rugbyskoene.  

Hy hardloop teen Toit vas, blind van angs. Toit wil hom na die agterdeur 

neem, maar Daniel rem weg, sy arms al waaiend. Toit sien dat Daniel se regterhand 

weg is. Toit hardloop na die agterdeur toe. Hy bewe oral. Sy kniekoppe spring op en 

af en sy tande klap op mekaar. Toe hy binne die kombuis kom, sien Sarie hom. 

Terwyl hy die storie probeer uitbabbel, was sy die bloed van sy hande en arms af. 

Hentie en Daniel is al by die voordeur uit. Toit hoor die geraas van die Volksie se 

enjin. Toe verander die klank soos Hentie vinnig by die dorp-pad afry Worcester toe. 

In die kombuis is die draadloos aan. Hulle speel treffers van toeka se dae. ŉ 

Amerikaanse tiener sing: “It’s my party, and I’ll cry if I want to.” 

Deleted: ë

Deleted: ’n



 

 76

Hoofstuk 5 

 

 

“Sal julle stil bly!” roep Hentie vir die tweede maal voordat die twee seuns haar 

opmerk. “Sal ek nie liewers ŉ rewolwer teen my kop sit nie?! Jul pa uitgeknip. 

Uitgeknip!” 

Sy gluur vir die seuns. 

“Wat gaan hier aan?” 

 Toit sit op sy bed met ŉ tydskrif onder hom wat hy met die een hand vashou, 

die ander arm voor hom om Daniel weg te hou. Daniel se hare is langer omdat hy nou 

eerste jaar op Stellenbosch is.  

 “Daniel wil my prent hê,” antwoord Toit. 

 “Hy wéét ek wil die prent hê,” val Daniel in die rede. “Hy weet niks van 

krieket nie.” 

Toe Hentie haar hand uitsteek, gee Toit die Huisgenoot vir haar. Die tydskrif 

is op die middelste bladsy oop. Hentie sien ŉ jong man in krieketklere, besig om in te 

hardloop om te boul.  

 “Ek wil die prent hê!” kerm Daniel.  

 Hentie se hare is onlangs gekrul, en sy lyk vir Toit vreemd: die kunsmatige 

krulle bo-op die kop wat hy sy hele lewe lank ken. Dit laat haar ouer lyk. Moeg.  

 “Ek het dit eerste gehad,” neul Toit, amper in trane. 

Die tydskrif is gekreukel. Hentie trek die middelste bladsy uit en skeur sonder 

ŉ woord die prent in twee. Sy gee aan elke seun ŉ stuk van die prent. Hulle kyk 

verbaas na haar, en toe na die geskeurde plakkaat. Toit is eintlik meer verbaas dat 

Hentie nie oudergewoonte sy kant gekies het nie. 
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“En nou kan julle uit,” sê Hentie. 

Hulle staan op en loop druipstert uit, sku om haar in die gesig te kyk. Buite is 

dit warm. Die lug is gevul met somerklanke. Insekte roep skril en voëls fluit. Hulle 

loop met die stofpad af, die sand warm en sag onder hul voete. Van die honde kom 

saam met hulle. Die honde draf ŉ paar tree, loop dan ŉ draai, snuif-snuif, en kom 

terug na die seuns met tonge wat in- en uitruk van die hitte. Toit tel ŉ stok op en slaan 

teen die boonste draad van die heining. 

“Luister,” roep hy. 

Hy slaan weer, en hulle hoor hoe die draad sing. Daniel soek vir ŉ stok, maar 

kry nie een nie.  

“Gee vir my,” beveel hy en Toit gee vir hom die stok. 

Daniel slaan die stok teen die draad, al harder, en die draad sing in die wit 

hitte van die middag. Hulle loop verder en Daniel trek die stok oor die heining. Die 

seuns sien dat die teef en een van die brakke aanmekaar vassit. Die honde se 

uitdrukkings is verleë, en die brak se tong hang skeef by sy bek uit. Hy kyk met rol-

oë na die seuns. Die twee honde staan met hul sterte na mekaar.  

“Wat de fók gaan hier aan, julle jagse goed?!” skreeu Daniel.  

Hy loop na die honde toe en lig sy arm, die stok in sy hand. Toit gryp hom om 

die lyf. Die honde probeer wegkom maar hulle is te lomp, en die teef tjank van pyn. 

Toit en Daniel stoei, steunend soos hulle teen mekaar beur. Dan breek Daniel los. Die 

seuns haal hard asem en gluur na mekaar. Daniel stamp maklik vir Toit weg, maar nie 

omdat Daniel sterker is nie. Dit is eerder Toit wat ophou. Dit sou onregverdig wees 

om met Daniel te baklei. Toit het twee hande en Daniel net een. Die kere dat Toit 

aanhou baklei en wen, skel Daniel op Toit: Jou lafaard! Jy kan net met my baklei 

noudat ek een hand het! En dis jou skuld! Jy het die ding vir my gegee. Dis jóú skuld!  
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“Dis my hond daardie,” waarsku Toit. “Los hom uit.” 

Daniel kyk nog ŉ oomblik na Toit. Toit weet dat Daniel nie aan sy woorde 

dink nie, maar besig is om een of ander plan te beraam. Op hierdie oomblik bestaan 

Toit skaars vir Daniel. Dan draai Daniel om en begin terug huis toe hardloop.  

Toit sien hoe Daniel hardloop, deur die wingerde, gemaklik en vinnig. Hy 

hardloop met die stofpad langs, en haal deur sy oop mond asem. Dries sê altyd dat 

Daniel ŉ Afrikaan is. Kyk hoe hardloop hy. Die kind kan vir ewig hardloop.  

Toit kan net nou en dan Daniel se hemp sien, en dan is hy aan die ander kant 

van die bome na aan die huis. Dit is nou stil, net Toit en die honde. Toit wonder wat 

Daniel gaan doen.  

Toe Daniel by die huis kom trek hy sy geweer by die houtkas uit en gaan weer 

uit, die hitte in. Hy hardloop deur die wingerde maar toe hy daar kom, is die honde al 

uitmekaar.  

 “Daniel ..!” roep Toit geskok toe hy hom sien naderkom met die geweer in sy 

arms. “Wat wil jy nou doen?” 

Daniel se gesig en hemp is nat van sweet en hy hyg na asem, sy oë groot soos 

hy warm lug by sy longe probeer intrek. Sy oë is strak in sy kop. Hy mik, die loop 

van die geweer wat oor sy stompie van sy voorarm lê. Toit sien hoe die geweer swaai.  

“Daniel, nee,” sê Toit. “Dis mý hond …!” 

Toit gryp na Daniel maar Daniel draai weg, en Toit se hande kan nie vasvat 

nie. Toit steier verby Daniel. Die eerste skoot tref die hond in die voet. Hy tjank, gille 

wat oor die lande weergalm, en spring weg. Daniel mik weer, en draai saam met die 

hond soos die dier hardloop.  
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Toit is briesend. Hy is kwaad vir wat die honde gedoen het, hy is kwaad dat 

Daniel nou sommer na hulle wil skiet. Maar hy is veral kwaad dat hy niks kan doen 

om Daniel te stop nie. Weereens maak Daniel soos hy wil, asof Toit nie bestaan nie.  

Toit gryp die loop van die geweer vas. Hy weet dat hy nou kan seerkry, maar 

dan sal dit Daniel se skuld wees. En hy sal sekerlik nie nou skiet nie? Daniel trek die 

sneller, en Toit vou inmekaar van pyn. Hy hou sy hande tussen sy bene en bly in die 

sand lê. Sy linkerhand hou sy regterhand vas. Hy kan niks in sy regterhand voel nie. 

Dis net pyn. Hy kyk op na Daniel en sien hoe Daniel die geweer na sy skouer bring 

en mik.  

“Daniel, moenie!” gil Toit.  

Die hond probeer hardloop, maar hy sukkel. Met die tweede skoot stamp die 

koeël die hond ŉ paar tree weg en hy val in die stof.  

Toit kom tot op sy knieë en sukkel orent. Hy en Daniel staan stil. Toit kyk na 

Daniel. Hy wil die geweer uit Daniel se hande uitpluk en hom skiet. Hy wil die loop 

teen Daniel se kop druk en die sneller trek. 

Daniel kyk stip oor die wingerde. Dan draai hy om en loop met die stofpad 

terug plaashuis toe. Toit kyk hom agterna, terwyl hy sy regterhand in sy linkerhand 

vashou. Toe begin hy huis toe te hardloop. Hy hardloop verby Daniel, en al met die 

pad af. Toe hy by die huis kom, storm hy die voorkamer in. 

“Pa!” roep hy. “Pa ...!” 

“Nou wat hoor ek dat jy honde doodskiet?” vra Dries toe Daniel later huis toe 

kom. 

 Dries is aan die hoof van die tafel. Daniel gaan bêre die geweer in die kas. Hy 

kom sit. Langs sy bord is daar net ŉ vurk. Geen mes nie. Die kos op sy bord is reeds 

vir hom in klein stukkies gesny. Hentie is besig om vir die ander op te skep. Sy sê 

Deleted: ’n

Deleted: ë

Deleted: ’n



 

 80

niks. Dis asof sy hulle nie hoor nie. Daniel is vir ŉ oomblik stil, sy oë op sy pa se 

gesig gerig.  

“Hy het teen een van die ander honde vasgesit,” antwoord hy.   

Dries sê niks verder nie. Dis asof hierdie antwoord goed genoeg is. Maar dis 

duidelik dat hy nie weet wat om te sê nie. Dit is so skielik. Hulle het nog nooit van 

seks gepraat nie. Hy bly stil. Hy sien hoe Toit na hom kyk, wag dat hy beswaar maak 

teen Daniel se wreedheid, maar hy weet nie waar om te begin nie. En dan is die tyd 

op. Hy het sy beurt gehad. Toit draai na Daniel.  

 “Dis omdat jy jaloers is, Puppy Love,” sê Toit, maar hy spreek die woorde uit 

as Pap Piel Love.  

Daar is nou ŉ doodse stilte aan tafel. Dries gluur vir Toit aan. Dan spring hy 

op en loop om die tafel met lang treë. Hy gryp vir Toit aan sy hemp en trek hom 

studeerkamer toe. Hentie en Daniel hoor hoe die houe val. Toe hulle by die tafel 

terugkom, is Dries se gesig hard van woede. Toit is nou al dieselfde lengte as sy pa, 

maar nog skraal soos ŉ seun. Dis onmoontlik om nie te sien dat hulle pa en seun is 

nie. Albei is lank, met donker hare. Mense vertel altyd vir Hentie dat Toit haar mond 

en oë het, asook haar geaardheid, en sy is bly daaroor.  

“Gaan na jou kamer toe!” beveel Dries.  

In die kombuis sit Sarie ŉ kosbak op die kombuis se ou geel formica-tafel met 

die vlekvrye staalrante neer.  

Toit draai om. Hentie staan op en neem hom met albei hande aan die arm.  

“Moenie gaan nie. Dis maar net kwaai-praat …” begin sy.  

 Maar Toit trek sy arm weg. Hentie se gesig is effe pap, haar mond oop. 

“Laat hom loop as hy wil loop,” brom Dries agter Toit. 
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 Die lang man wat meer ŉ dreigement as ŉ mens is. Toit kyk nou na die man 

asof hy hom vir die eerste keer sien.  

“Fok jou, en die perd waarop jy gery het,” sê Toit, en tree terug vir wat kom.  

“My Gód ...!” skreeu sy pa, en spring vorentoe.  

 Met twee lang treë is hy by Toit, en hy hou hom vas, vir lang oomblikke, 

hande wat Toit se bo-arms in ŉ sterk greep vasklem. In die gang tik, tik, tik die 

staanhorlosie. Hentie rem aan die twee maar dis asof hulle van klip gemaak is. 

 “Hy’s jou seun!” huil Hentie. “Ons seun!” 

 En toe besef Toit wat Hentie se sonde is: hy is uit haar gebore. Dries se woede 

teen hom is sy woede teen háár. Voordat sy kan keer, kom die woorde uit. Sy swaai 

weg van Dries en Toit en wys met haar arm na Daniel. 

 “Jý hoort nie hier nie!” skreeu sy vir Daniel. “Jy’s nie my kind nie!” 

 Dries los vir Toit en gryp na Hentie, maar sy glip onder sy hande uit. Sy steier 

teen die agterkant van die rusbank. Hentie stoot haar ken vorentoe, kyk na Daniel. 

 “Reeds toe was jy selfsugtig!” huil sy. “Jy’t jou sustertjie verwurg! Met jou 

naelstring om haar nek ...!” 

 Dries gryp haar skouers en skud haar hard.  

 “Bly stil! Bly stil ...!” roep hy.  

 Hentie sak af, onder sy greep uit. Sy struikel ŉ paar tree weg. Nou is die huis 

stil, net Hentie se gehyg en haar snikke. Dis die eerste keer dat hulle haar so sien, en 

die seuns staar na haar met ongeloof en afgryse. Haar woorde maal nog deur hul 

koppe.  

“Pa ...?” vra Daniel saggies.  

Dries lig sy hande, en laat val hulle weer. Hy kyk na Daniel.  

 “Dis waar. Ek het ŉ ander vrou geken,” erken Dries. “Sy is jou ma.” 

Deleted: ’n

Deleted: ’n

Deleted: ’n

Deleted: hou

Deleted: ’n

Deleted: ë

Deleted: ’n



 

 82

 Daniel se mond beweeg, maar hy kan nie praat nie. Dan kyk Dries na Toit 

waar hy nog langs sy stoel staan.  

 “Jy’s my seun, maar ek het jou nie lief nie,” vertel hy met ŉ bewende stem. 

  Toe struikel Dries by die voordeur uit. 

Toit weet nie wat Dries dink nie. Hy weet nie dat Dries wens dat die 

manjifieke Ben Wallace met sy knap woorde vir Toit die koue oorlog tussen man en 

vrou kan verduidelik, hoe hulle vir Toit en Daniel as skaakstukke heen en weer 

gestoot het nie, Toit altyd die verloorder. Toit weet nie hoe lief sy pa hom het nie. Hy 

is onbewus van Dries wat stilstaan, wil omdraai, vir hom gaan vertel dat ja, daar altyd 

ŉ leemte tussen hulle was, maar wat nou gebreek kan word, op ŉ vuur gegooi kan 

word.  

 Toit draai om en loop na sy kamer toe. Daar gooi hy klere in ŉ koffer. Hy 

hoor Daniel en sy ma se stemme, maar hy hoor nie die woorde nie. Hy is stomp 

afgeslote. Toe die koffer vol is, loop Toit by die huis uit, oor die groen grasperk, deur 

die fascistiese tuin. Hy stap met die stofpad af. Hy kan sy skoene in die stof hoor. 

Doer in die wingerde sien hy sy pa.  

“Onthou,” roep hy hard, en die man kyk op, kakiehemp en blou werkers-

broek. “Fók jou ...!” 

Sy pa kyk net na hom, maar sê niks. Toit kyk weg en stap aan.  

 Na ŉ minuut hoor hy die Volksie aankom. Bolandse somerweer. Die geraas 

van die blou motortjie wat nader kom. Toit hoor hoe sy ma petrol gee en verminder 

vir die gate in die pad. Dan is die motor langs hom. Hy kyk nie, staar net vooruit. Hy 

loop aan, en die motor ry weer vorentoe, sodat sy langs hom kan wees. Nou het sy die 

passasiersvenster afgedraai, en sy roep na hom. 

 “Toit! Waarheen gaan jy tog, my kind?” 
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 Maar hy ignoreer haar, hou net aan loop.  

 “Laat Mamma jou ry,” sê sy. “Asseblief, Toit.” 

 Sy moet weer vorentoe ry om by te bly. Sy stop ŉ entjie voor hom om hom in 

te wag. Dit maak hom moedeloos. Toe sy weer vra waarheen hy gaan, antwoord hy: 

“Ek gaan Worcester toe.” 

 “Maar wat gaan jy daar maak?” 

 Hy bly stom omdat hy self nie weet nie. Toe sy nou weer vra dat hy by die 

motor moet inklim, maak hy so. Hy sit sy koffer op die agterste sitplek en klim in. 

Toe trek hy die deur toe, die deur wat eers ŉ knak-kraak gee en dan toeswaai.  

Toe sy vorentoe beweeg om die motor in rat te sit, kan hy aan haar liggaam 

sien dat sy nou weer ontspanne is, weer in beheer van haar poppie. Toit kyk by die 

passasiersvenster uit, hande in sy skoot. Normaalweg sou hy die venster afgedraai 

het, maar nou los hy dit so, sit net stil.  

Laat hom maar buite speel, solank sy weet waar en met wie. Sy kan haar 

seuntjie deur die kombuis se venster sien. Hulle ry in stilte, net die geraas van die 

Volksie se enjin. Aan weerskante van die pad is jong wingerde, babagroen. Toe kom 

hulle by die teerpad wat vol gate is, maar sy ma weet waar om op die verkeerde kant 

van die pad te ry om die gate te mis. Die pad loop in die N1 vas, en die verkeer is 

meer. Nou is daar skielik ander mense in die wêreld. Hulle draai links op die N1, 

Worcester toe.  

Hulle ry deur die stil strate. Soos gewoonlik bestuur Hentie stadig. Op ander 

dae sal die motors agter hulle ophoop. Sy ry net vinnig genoeg sodat die ander motors 

nie kan verbykom nie. Toit wonder altyd of sy nie in die spieël kan sien dat die ander 

motors meer raak nie, dat hulle oor die wit strepe beweeg, om te kyk of daar kans is 
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om verby te kom nie. Maar nee. Sy ry met haar kop in haar hol op, dink Toit, salig 

onbewus van hoe sy kak aanjaag.  

“Los my hier,” sê Toit toe hulle verby die Pick ŉ Pay ry. 

“Maar waar gaan jy bly …?” begin sy.  

 Maar Toit is vasberade. 

“Stop! Los my hier,” sê hy weer met ŉ bewende stem. 

 Sy stop die Volksie op haar mooi, netjiese manier wat Toit rasend wil maak,  

langs die sloot met water wat van die Hospitaaldam af na die ou gedeelte van die dorp 

loop. Hulle sit onder die skadu van die jakarandabome, skuins oorkant die Pick ŉ 

Pay. Die pers blomme lê gestrooi op die sypaadjie en op die gras van ŉ huis se 

voorwerf. Toit maak die motor se deur oop en klim uit. Hy trek die koffer ongemaklik 

van die agterste sitplek af. Toe loop hy weg, geïrriteerd met die wete dat sy ma in die 

motor bly sit om te kyk watter rigting hy inslaan. By Hoofstraat draai hy doelbewus 

links, alhoewel hy glad nie daardie rigting wil gaan nie.  

Toit stap deur die strate van Worcester met sy koffer. Die strate is stil. Net 

Hoofstraat wat verkeer het: mense wat ŉ entjie gaan ry ná hul Sondagmiddagete. Hy 

stap weer by Porterstraat op en draai by Kerkstraat links. Die water in die slote klink 

mooi, veral daar waar dit oor klippe kabbel. By die losieshuis oorkant ŉ dokter se 

spreekkamer gaan Toit in. Hy maak die wit houthekkie oop en stap met die rooi 

sementtrappe op na die stoep. Die voordeur is hout, liggeel geverf, met geriffelde 

glasvensters. Die vensters is nie vierkantig nie, maar het bo ŉ dekoratiewe ronde 

boog. Toit druk die outydse knoppie.  Hy hoor ŉ skril gelui binne die groot huis. Daar 

kom voetstappe met die gang af. Hy kan hoor dat die gang houtvloere het wat met ŉ 

tapyt bedek is. Die deur gaan oop. 

“Hallo,” groet ŉ vrou. 
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Sy maak die deur wyd oop. 

“Goeiemiddag,” antwoord Toit. “Ek is op soek na ŉ kamer.” 

“Goed, goed. Kom in,” sê sy. 

Terwyl sy praat knik sy haar kop op en af. Haar aksent is effens Duits. Sy 

draai om en stap by die gang af. 

“Ek is mevrou Smit,” vertel sy hom. 

“Ek is Toit Brink.” 

Smit of Schmidt, wonder Toit. Protestant of Katoliek? Daar is prente teen die 

mure, die soort wat by groot supermarkte gekoop word, maar Toit kyk nie verder nie. 

Soetsappig-mooi en walglik. Afrikaners is plesierig, hoor Toit in sy kop, oor en oor.  

“Dit is jou kamer,” vertel mevrou Smit hom. 

“Dankie,” antwoord Toit. 

Hy gaan in en sit sy koffer neer. Mevrou Smit vertel hom wat die huisreëls en 

die koste is. Hy hou van hierdie vrou se woorde. Jou kuns is kitsch, maar jou woorde 

is orraait. Al praat hulle oor die verbode onderwerp, geld, is sy so direk en sonder 

tierlantyntjies dat daar nie plek is vir wegkruipertjie speel nie. Dié taboe vou in, 

nutteloos. Dit is vir Toit wonderlik.  

Die volgende oggend eet Toit ontbyt saam met die ander gaste. Hulle sê niks 

oor die feit dat hy sy skoolklere aan het nie. Hulle groet en stel hulself voor. Twee 

mans en een jong vrou. Die mans is oud, die een verslons. Die vrou is vaal.  

Na ontbyt gaan hy skool toe. Dis soos enige ander dag. Dan lui die laaste klok. 

Hy loop na die losieshuis toe. Mevrou Smit skep vir hom op. Daar is net een van die 

gaste by, die vaal vrou. Nadat Toit geëet het, gaan trek hy sy skoolklere uit. Hy maak 

seker dat hy sy sleutel het, en gaan soek werk.  
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Dit neem hom drie dae, en dan kry hy werk by die houtmeule. Hy gaan werk 

elke dag na skool by PG Timbers. Hy trek sy blou oorpak aan en stap werk toe.  

Wanneer hy daar kom, is die meule nog stil omdat dit etenstyd is. Die mans 

eet, of speel dambord in die personeelkamer. Die klerke en die bestuurders van die 

voorkantoor eet in ŉ ander vertrek, in een van die voorste kantore wat in ŉ eetplek en 

klein kombuis omskep is.  

Die eetkamer agter is dieselfde, ook met ŉ groot ketel wat die hele dag kook, 

en ŉ mikrogolfoond. Maar die tafel hier is groter, eintlik net twee groot stukke plafon 

wat op houtesels gelê is. Die vroue wat skoonmaak, eet in die voorste kantoor, en die 

mans is nou vry om te praat soos hulle wil. Dit word Toit se werk om te sien dat die 

groot staalketel altyd vol is, en dat dit afgeskakel word. Hy weet nie wie dit in die 

oggende aanskakel nie.  

Wanneer die klok lui, staan die mans op en stap deur na hul poste toe. Amper 

onmiddellik begin die telefoon lui. Die telefone se naam is Adolf, alhoewel daar meer 

as een is. Toit weet nie hoekom nie, en raai dat dit iets met Adolf Hitler te doen het. 

Een van Toit se ander takies is om die groot metaaldeure oop te trek. Hy moet eers 

hard stoot, en die deur staan botvas. Dan gee dit effens mee, en begin stadig en 

moedswillig ooprol. Die deur se naam is Swernoot, en Toit verstaan vinnig waar dié 

naam vandaan kom. Soos die deur oopgestoot word, val die helder sonlig in. Buite op 

die groot werf staan trokke en bakkies, asook die motors van die werkers. 

Dan maak Toit die swart skoolboek oop en kyk watter bestellings nog 

afgehandel moet word.  

Vir die eerste paar dae draai sy kop van die name van hout, en woorde soos 

“three by four” en “window putty”. Daar kom ŉ roep: Louwrens moet vir Hennesy 

and Company bel, die drie-uur-trok moet seker maak dat Brits die invoice teken. 
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Die heerlike reuk van hout wat vars gesny is: die droë poeierreuk daarvan en 

die geur van nattigheid wat wil-wil deurkom. Telefone lui en mans skryf op vorms. 

Hmm, sê hulle in die gehoorbuis. Hmm. Hmm. Groot trokke kom stadig agteruit 

ingery, wit truligte aan. WP wat alweer kak aangejaag het. Wat se batting was dit? 

Goddank ek kyk eerder rugby. Mans wat mekaar op voornaam groet, behalwe Smittie 

en Doepie.  

Toit wat bang vir die saag is, vir sy vingers. Hy dink aan Daniel se hand en hy 

vrees die saag: God se wraak wat in die lem vir hom wag.  

Die welsyn se mejuffrou Coetzee kom na PG Timbers om hom te sien. Sy is 

aantreklik. Teen sy sin is sy vir Toit mooi. Sy glimlag netjies. Die kleur van haar 

lipstiffie is ŉ ordentlike dame se flou rooi. Hulle stap verby die saag.  

Toit sien dat haar gesig se skaduwee oor die lem val. Die skaduwee word 

grotesk misvorm. Die lem wat oopkloof en die waarheid ontbloot.  

Wanneer sy praat, kyk hy na hierdie tweede gesig van haar om te sien hoe die 

skadu-gesig beweeg. Sy sê dat die welsyn bekommerd is, maar dat Hentie gevra het 

dat Toit mag aangaan soos hy nou maak. Haar stem is asof sy met ŉ klein kindjie 

praat terwyl die moeder naby is, met valse warmte. Dis nog net twee maande en dan 

is matriek verby. Mejuffrou Coetzee vra hoe dit met sy studie gaan, kry hy dit darem 

reg om skool en werk bymekaar te bring? Bymekaar te bring, wonder Toit. Mooi 

fokken woordjies wat sy op die kerk se banke en op universiteit gehoor het: ander 

mense se woorde.  

Dan hoor hulle die dalende geluid van die groot saag soos dit afgeskakel 

word. Toit het die gerugte gehoor dat hierdie saag in Amerika verbied is omdat die 

spoed van die lem dieselfde as die geflikker van die neonligte is. Dit maak dat die 
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saag se lem lyk asof dit stilstaan. Mans vat dan aan die lem en verloor in ŉ oogwink 

hul hande, hul arms. Hy glo dit nie, maar tóg, daar steek iets in hierdie verhaal.  

Mejuffrou Coetzee hou in die middel van haar sin op met praat en draai om. 

Sy kyk gefassineerd na die saag, haar lyf stil soos sy luister hoe die saag se gil sagter 

word, minder en minder gespanne, soos iemand wat sy laaste asem sonder tyd se 

gejaag uitstoot.  

“Ja, ek bring die twee goed bymekaar,” antwoord Toit, en dan sonder om te 

blik of te bloos: “En ek dank die Here dat Hy vir ons bymekaar gebring het.” 

Mejuffrou Coetzee kyk geïrriteerd weg van die groot ronde lem, na Toit. Hy 

kyk terug met onskuldige oë.  

“Dat daar iemand is wat haar ontferm oor my,” brei Toit uit, en mejuffrou 

Coetzee knik haar kop. 

“Dis my plig,” stem sy saam. “Ek dien graag.”  

Dan kyk sy weer terug na die saag. Haar oë is stip op die silwer lem. Tjip-tjip-

tjip-tjip-tjip gaan die saag, al stadiger. Tjip, tjip, tjip. Tjiiip, tjiiip, tjiiiip, tjiiip. Sy 

maak haar soenbare mooi mond oop. 

“Ek dien graag,” herhaal sy.  

“Jou ma se poes,” dink Toit.  

***** 

Toe Toit een dag van die werk af kom, is sy ma by die losieshuis. Sy sit op die stoep, 

die sementvloer rooi en breed. Die stoep is voor die groot huis, en loop dan langs die 

een kant af. Toit se kamer het oopslaandeure wat op die stoep oopmaak, en dit is een 

van die plesiertjies in die lewe om die deur snags oop te los sodat die bries en die 

engele kan inwaai. Toe Toit die hekkie oopmaak, skrik Hentie effens toe sy hom sien. 
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Hy het so verander in die drie maande. Hy is nou skielik ŉ jong man. Kyk hoe lank 

het hy geword.  

“Toit …” sê sy toe hy omdraai van die hekkie, ŉ donker man in ŉ blou 

oorpak.  

 Aan weerskante van die hekkie is ŉ heining, ŉ dik groen bos met klein wit 

blommetjies asook groot rooi blomme. Hier in die flou sonlig met die skemer wat wil 

kom, is Toit in die skadu.  

Hentie sit op een van die houtleunstoele, haar hande oor mekaar gevou. Sy 

leun effens vorentoe. Die twee kyk na mekaar, die jong man en sy ma.  

“Hallo, Ma,” groet Toit.  

“Hallo, Toit.” 

 Hy’t in die laaste maande hierdie oomblik gevrees, maar noudat sy hier is, is 

dit ŉ verligting dat sy uiteindelik gekom het. Laat hulle dit klaar kry. Toit klim die 

drie trappe na die stoep op en gaan sit in die stoel langs haar. Die stoel kraak effens, 

saggies, ŉ Bolandse klank. Van hier af kan hy oor die heining kyk, die heining 

hibiskus wat dig rank, die pragtige rooi blomme wat soos klokke hang. In die straat is 

dit stil, groot akkerbome met laas winter se bruin akkers wat nog op die grond lê. Die 

klank van motors wat in ander strate ry. Voëls vlieg heen en weer, en iewers speel 

kinders cowboys en crooks.  

Hy wag vir die preek wat kom, die goedbedoelde woorde wat sonder 

werklikheid is, asof sy iets harteloos voordra. Vandat sy geloof gekry het, is sy soos ŉ 

plaat met een liedjie, maar die sanger sing flou saam, sonder gevoel. Haar woorde 

klink altyd asof sy ingedagte ŉ resep uit die Sarie voorlees. 

Hy dink nou aan die tyd toe hulle in die kerk was. Die NG Kerk was kalkwit 

in die sonlig. Binnekant was dit koel. Die dominee het met geboë kop gewag, hande 
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wat hy aan albei kante van die kansel hou, ŉ dramatiese beeld. Hy het gewag dat daar 

absolute stilte was voordat hy begin praat het. Hy kon hoor hoe die gemeente 

senuweeagtig rondskuif en omkyk na dié wat nog raas. Hy het geweier om te begin 

praat voordat daar absolute stilte was. Dan, doodse stilte. Toe het hy gegroet, en in sy 

swart manel begin preek.  

Hierdie straat was Kerkstraat. Die straat met die Katolieke Kerk en die 

Metodistekerk was nie Kerkstraat nie. Die straat met die NG Kerk is Kerkstraat.  

“Halleluja!” het Hentie skielik luidkeels geroep. 

 Sy’t orent gespring, haar hande in die lug. Die dominee het in die middel van 

ŉ woord gestop en mense het na hul asem gesnak. Daar was die klank van mense wat 

omdraai en stemme wat hard fluister.  

“Jesus! Jésus ...!” het Hentie geroep met ŉ stem wat bewe van manie.  

 Sy pa het haar daar uitgeboender, maar die gemeente was in rep en roer. Nou 

val Toit se ooglede toe soos sy oë knip, en hy is weer terug by die hede.  

“Hoe gaan dit, my seun?” kom die draadloos-dramadialoog. 

“Goed.” 

“Kan ek jou kamer sien?” 

“Nee.” 

 Stilte. 

“Waar kan ons praat?” 

“Hier.” 

 Hy lig sy hand effens in irritasie.  

“Nee. Privaat gesels.” 

“Aag, Jissis tog …” 

“Toit!” 
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 Toe sit die twee in stilte. Toit besef dat hy die Volksie nie buite in die straat 

gesien het nie. Sy moes dit om die draai geparkeer het. Hy sien aan die manier hoe 

die een gewrig nou oor die ander lê dat sy nie kwaad is nie. Nee, eerder seergemaak, 

diép seergemaak, met pyn wat net ŉ moeder se hart sal kan verstaan, soos Rooi Rose-

selfbejammering. Vlieg in jou moer, dink hy.  

 Sy haal toe asem, en Toit weet dat haar mond effens oop is terwyl sy dink. Dié 

gewoonte kan hy met sy oë toe sien. 

“Daniel is nie jou regte broer nie. Hy is nie my kind nie. Hy’s ŉ ander vrou se 

seun.” 

 Stilte. Dan praat Toit. 

 “Ek dog dis ek wat ŉ ander ma het ...” begin hy, maar Hentie val hom in die 

rede. 

 “Nee!” roep sy en lig haar hand op. 

 Sy lê weer haar hand op haar skoot. Sy kyk na Toit. Hy wil eers nie na haar 

kyk nie, maar draai dan sy kop om haar gesig te sien. 

 “Ek het jou vantevore gesê dat dit nonsens is. Daniel het die storie heeltemal 

verkeerd gehad.” 

 “Ja, maar ek het gedink dat Mamma dit natuurlik sal ontken ...” 

 “Nee. Dis Daniel. Hy is die een wat buite die huwelik geskape is.” 

Toit dink meer aan die onrealistiese woordkeuse as wat hy aan die inhoud 

dink. Hy besef dat hy luister na ŉ toespraak wat sy voorberei het. Dit is alles so 

absurd, die formele taal wat sy pa se verlede beskryf. Veral in hierdie familie waar 

handgebaartjies, wenkbroue en klein stiltetjies met soveel venyn kan praat.  

“Wie is Daniel se ma? Was Pappa vantevore getroud?” 

 Sy skud haar kop.  
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 “Ek en Pappa was baie verlief, en dit was wonderlik,” sê Hentie saggies. 

 Sy bly stil asof sy dink. 

 “Ek dink ons is nou nog verlief,” gaan Hentie voort. “Maar dinge het 

skeefgeloop en ons is verder en verder uitmekaar uit.” 

 Sy bly vir ŉ paar oomblikke stil, en wanneer sy weer praat, is dit asof sy met 

haarself praat. 

 “Toe ons die brand gehad het, het alles nog verder verkeerd gegaan. Pappa het 

gesukkel vir geld. Ek moes hom bygestaan het, maar toe kom die heks in my uit. Ek 

het hom toe nog nie vergewe oor Daniel nie. Dat ek so ŉ bitch kon gewees het.” 

 Sy spreek die woord uit as “biets”. Toit het nog nooit gehoor dat sy só praat 

nie. Hy hou haar dop. Dis asof sy ŉ vreemdeling is.  

 “Pappa het begin om Daniel voor te trek, en ek het weer op my beurt vir jou 

voorgetrek. Dit was alles om mekaar kwaad te maak.” 

 Toit kyk na Hentie. Hy frons terwyl hy probeer om sin van haar woorde te 

maak; hy is te onervare om te kan verstaan. 

 “Toit, jy gaan nie nou verstaan nie, maar onthou net om nie die eerste klip te 

wil gooi nie. Ons is almal mense.”  

 ŉ Motor kom verbygery. Hentie bly vir ŉ lang tyd stil. Haar lippe bewe.  

 “Ek moes dit nóóit vir hom gesê het nie.” 

 Toit neem aan dat sy na Daniel verwys.  

 Weer bly sy stil. Dan haal sy asem, haar mond oop, haar gesig sag in die 

skemer.  

 “Nou hoekom haat Pappa dan vir mý?” vra Toit. 

 “Nee, hy haat jou nie. Hy’s baie lief vir jou. As hy ooit haat, dan sal dit vir my 

wees.”  
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 “Ek dog dan hy’s lief vir Ma ...” 

 Sy lig net haar hand een keer, met ŉ knik van haar kop na een kant toe, en 

Toit weet presies wat sy bedoel.  

 Hy kyk na die vrou langs hom, die gladde bruin hare wat agter haar oor lê, die 

effens groot neus en mond. Die vreemdeling wat altyd soos ŉ skadu daar was. Toit 

weet nie wat om te sê nie. Daar is soveel dinge. 

 “Hou Pappa dan nie van ons nie?” 

“Nee, my seun. Dis nie dit nie. Hy hou van ons. Hy is lief vir ons. Maar daar 

is so baie dinge tussen my en hom ...” 

 “Hoekom?”  

 Toit sien dat Hentie haar mond oopmaak om te praat, maar daar kom geen 

woorde nie. Hy sien hoe sy dink, dinge onthou. Iewers word ŉ kind huis toe geroep. 

Elzette, jy moet kom eet. En Mamma wil jou huiswerkboek sien.  

 “Ons het ontmoet, verlief geraak, getrou. Tjoef, tjaf,” sê sy. “Alles was reg. 

Toe bel die hospitaal op Touwsrivier. ŉ Vrou is dood. Dit was Daniel se ma.” 

 “Het Pa dan vir Ma verneuk?” wil Toit weet. 

 “Nee. Dit was kort voordat ons mekaar ontmoet het.” 

 Hentie is vir ŉ paar oomblikke stil. Dan vertel sy verder. 

 “Pappa het die kind gaan haal, en hy het by ons kom bly. Ek het hom eers 

gehaat.” 

 Toit sien dat die laaste woorde eintlik vir haarself gesê is. Hy hoor die spyt in 

haar stem. Dan is dit asof Hentie haarself regruk. 

 “Jy kan jouself indink hoe dit toe tussen Pappa en my was,” verduidelik sy. 

 Dan glimlag sy skielik, en kyk na Toit. 

 “En toe begin dinge weer regkom. En jy is gebore,” sê sy.   
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Hoofstuk 6 

 

 

Die heuwels om hom lyk verbasend baie na dié van Slanghoek. Mens sou nie sê dis 

die suide van Taiwan nie. Van waar hy op die groot stoep sit, kan hy die heuwels 

sien, die digte bome met donker blare en grysbruin stamme. Duskant die groen van 

die heuwels is die plat grysblou horison van die see, baie ver weg.  

Hy sien net so nou en dan ŉ voëltjie, maar agter sy kamer is daar ŉ hewige 

geraas van voëls, daar waar die rivier verby loop. Die voëltjies wat hy wél sien, lyk 

soos mossies, maar is meer bruin as grys en dis asof hulle meer orent staan, amper 

soos eekhorings wat rondkyk.  

Dit is wonderlik om weg te kom van gebou op gebou, en die lugbesoedeling. 

Die lelike aanmekaargeslaande huise, drie, vier, vyf verdiepings hoog, teen mekaar 

gepak. Daar is nooit ŉ spasie tussen die huise nie, nooit ŉ tuin nie. Grys blokke beton 

met sinkplaatkamers onwettig bo-op gebou.  

 Voor hom is ŉ groot stuk grasperk, plek-plek vaal waar die gras die grond nie 

heeltemal bedek nie. Weereens lyk dit ook baie soos die gras van sy kinderdae, 

dieselfde tekstuur en kleur. Glad nie so groen en dik soos in Thailand nie, en wilder. 

Die reënwolke is nou weg en in die hitte ruik die nat gras skoon. Die sementstoep 

voor sy rondawel is gekraak op plekke, maar dit lyk nie vervalle nie, eerder huislik, 

soos die huis waarin hy as kind gewoon het.  

Toit sit op een van die rottangstoele, sonder hemp, en sy kortbroek voel effe 

klam van die bedompigheid en sweet. Sy dagboek lê oop op sy skoot. Hy speel met ŉ 

pen tussen sy vingers. Verder, so half deur die bome en daar waar die heuwels plat 

raak, kan hy nou ŉ boot op die horison sien, klein soos ŉ speelding. Die see is ver 
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weg, maar wanneer die bries lig, kan hy vir ŉ oomblik die see van Kenting se strand 

ruik.  

 Miere loop in ŉ ry op die sementvloer. Dis dieselfde sementvloer as dié van 

sy kinderdae. Hy onthou die plek waar hy en Daniel gespeel het. Dit was agter die 

huis, by die waskamer. Daar was ŉ groot sementwasbak teen die muur gebou, die 

binnekant geriffeld om klere beter te kan was. Maar nou is daar ŉ moderne 

wasmasjien en ŉ tuimeldroër. Hul ma het die tuimeldroër net in die winter gebruik. 

Daar was ŉ paar rakke teen die mure. En later het ŉ groot vrieskas ook bygekom.  

 Toit sien die beelde asof dit gister was, en skryf haastig in sy dagboek. Een 

keer lag hy saggies.  

 Langs hierdie kamer was die sement gekraak waar bome se wortels gegroei 

het. Daar was ŉ vyeboom, en die reuk van vye het altyd swaar in die lug gehang. 

Dikwels was van die vye stukkend, met gate in waar voëls of vlermuise of iets anders 

daaraan geëet het. Toit was nie seker nie. Miskien die Padslang.  

 Daniel het voor hom gestaan, sy cowboy-hoed laag oor sy oë. Toit het gewens 

dat hy ook so ŉ hoed gehad het. Die twee seuns het mekaar stip dopgehou. Hul arms 

is van hul lywe weggehou. Die spanning was ondraaglik. Teen Toit se bobeen was sy 

rewolwer. Hy het die gordel pap laat hang, sodat die rewolwer nie op sy heup sit nie. 

Dit het nie kil genoeg gelyk nie. Nou het die staaldood teen sy been gelê, amper by sy 

knie. Daniel het sy bene wyd oop gesprei. Dit het goed gelyk. Toit het ook so 

gemaak. Daniel het gespoeg, sonder om sy koue oë van Toit af te neem.  

 “You wanna die, motherfucker?” het Toit gevra. 

 Die agterdeur het oopgevlieg en met ŉ paar treë was Hentie by Toit. Sy het 

hom aan sy oor gegryp en kombuis toe getrek. Die slap gordel om sy lyf het van sy 

heupe af gegly en die rewolwer het op sy voete geval. 
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 “Wáár het jy so geleer vloek?!” het sy weer gevra. 

 Toit het niks gesê nie, omdat hy nie presies kon onthou waar hy hierdie woord 

gehoor het nie. 

 “Nou kom jy saam met my sodat ek jou mond kan uitwas.” 

 Toit het vir Hentie na die kombuis se wasbak gevolg en gedweë sy mond 

oopgemaak. Die groen opwasseep was vieslik op sy tong, en hy het vinnig sy mond 

uitgespoel. Sunlight: net een druppel nodig! Maar die water het net skuim gemaak. 

Hy het weer en weer uitgespoel.  

 Daniel het deur die venster vir hom kom loer. Toit wou wegkyk, maar hy kon 

nie. Daniel het gesigte getrek en Toit wou lag. Hentie het teen die wasbak kom leun 

en na Toit gekyk. Toit was verlig dat haar rug na die venster was.  

 “Nou moet jy bid,” het sy beveel. “Vergewe my, O Jesus.” 

 Toit het geweet dat hy haar woorde moet herhaal. 

 “Vergewe my, O Jesus.” 

 “Jésus ...!” 

 Toit het sy oë oopgemaak en na haar gekyk. Hy was nie seker of hy dit ook 

moet sê nie, en indien wel, of hy dieselfde manie moes gebruik nie.  

 “Ek weet nie hoe nie, Mamma,” het hy gesê.  

 Hentie het begin kwaad word, maar sy het besef dat Toit nie slim probeer 

wees nie. Hy het bloot nie verstaan wat sy van hom wou hê nie. 

 “Ek weet nie hoe om te bid nie, Mamma,” het hy verduidelik. 

 Hy het na haar gekyk, die oë groot en oop soos die dam se water.  

 “En ek is bang dat ek miskien verkeerd dink, omdat ek nie weet wat ek moet 

dink nie, en dan word dit ŉ gebed, en dan ...”  

Deleted: uit 

Deleted: uitgebrei

Deleted: ’n



 

 97

 Sy het hom nader getrek, en hy het teen haar geleun. Hy kon haar hand oor sy 

kop voel, en dit was lekker soos haar vingers oor sy nek en skouers gevryf het. 

Buitekant het Daniel vir hulle gekyk, op sy tone om beter te sien.  

 Die sagtebandboek lê nou vergete op die gras langs hom, verniel en baie 

gelees. James Hilton se Lost Horizon. Daarlangs lê ŉ boek oor die rock-groep 

Nirvana. Toit het dit vies toegemaak en op die gras laat val. Elke keer wanneer hy 

lees hoe Kurt Cobain briewe skryf en sy hart uitstort, maar die briewe nie pos nie, is 

dit asof Toit mal wil word. In Heavier Than Hell is daar talle plekke waar Cobain 

dinge neerskryf, amper ŉ gesprek met iemand voer, maar die briewe nie wegstuur nie. 

Dus is die werklikheid wat Cobain in sy kop dra glad nie die werklikheid soos dit is 

nie. En hoe meer Toit van die rock-ster lees, hoe minder hou hy van hom.  

Toit se gedagtes spoel rond tussen die heuwels en rol oor die gras, leeg en 

skoon. Hy sien dat daar ŉ rooi kol op die brug van sy voet is waar ŉ muskiet hom 

gebyt het.  

Muskiete en motorfietse, die twee dinge wat sy dood sal veroorsaak hier in 

Taiwan, dink hy.  

“Ek sien jy lees weer daardie boek,” meld Evan van waar hy oorkant Toit sit, 

en wys na Lost Horizon. 

“Hmm,” antwoord Toit.  

“Soek jy nog steeds vir Shangri La?” 

Toit lag liggies. 

Hy is vir ŉ paar oomblikke stil. 

“Daardie meneer Hilton het ŉ nare Pandora’s Box geskep,” meen hy dan. “Of 

ten minste, iets wat ek wens ek nie van gehoor het nie.” 

“Hoe dan so?” 
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“Wel, hy gee ŉ mitiese konsep, ŉ wonderlike plek, hierdie hemel op aarde, 

maar ek moet steeds in die werklikheid bly. Al wat ek nou kan doen, is soek vir 

Shangri La, dit nooit kry nie, en dus altyd onvoltooid voel.” 

Evan kyk na die gras tussen sy voete. 

“Deel van hierdie trippie was om weg te kom van Suid-Afrika, nuwe dinge te 

beleef, en vir my was daar iets van die hippie-soeke na antwoorde, soeke na Nirwana. 

Maar ek kry dit nog nie.” 

“Natuurlik nie,” antwoord Evan. “Jy ervaar dinge nog steeds soos Toit van 

Suid-Afrika. Jou emosies word eers in jou NG Kerk-filter gegooi.” 

Daar is net ŉ paar woorde gesê, maar omdat die twee mekaar goed ken, is dit 

asof hulle die ongesproke woorde ook kan hoor. 

“Ek weet dat jy nie van my hou wanneer ek kortpad neem nie, maklik lieg nie, 

maar jy moet verstaan dat ek nie skuld daaraan dra nie.” 

Evan kyk nou na Toit, en Toit wag dat hy verder praat. 

“Dit is glad nie dat ek enlightened is nie. Ver daarvan. Dis net dat ek hier in 

Taiwan voel, dat, wel, ek nie die corporate ladder by IBM klim nie. Wat ek doen, is 

so, so, vakansie-joppie, dat ek fokkol daarvoor voel. Jy neem dit ernstig op. Nee. Ek 

bedoel dat jy die mense ernstig opneem, of eintlik wat hulle van jou dink. Se moer, 

man. Oor ŉ paar maande is ons vort, vergete.” 

Maar Toit skud sy kop. 

“Dit werk vir jou, maar nie vir my nie,” sit hy hom teë. “Ek wens ek kon 

minder anaal wees, maar hierdie bagasie is so deel van my dat ek my met graagte 

dooddra.” 

Evan lag lekker. Dan wil hy weet. 

“Nou wat hoop jy om by Boeddha te kry?” 
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Toit kyk weg. 

“Ek weet nie,” antwoord hy na ŉ ruk. 

Van agter die rondawels is daar skielik ŉ hewige lawaai. Die voëls is 

verskriklik opgewonde oor iets. 

“Kom ons gaan kry iets om te eet,” stel Evan voor.  

Toit staan op en strek hom uit. Hy kreun van lekkerte. In sy een hand is sy 

dagboek, en met sy ander hand krap hy sy bors, sy vingerpunte klam tussen die hare. 

Die son sal oor ŉ uur begin sak, en die bome se skadu’s lê skuins. Hy gaan sy kamer 

in en sien ŉ koggelmander teen die muur hang. Hulle hou mekaar dop. Toit het geleer 

dat die koggelmanders muskiete eet. Dus jaag hy nie meer die diertjies weg nie.   

Toit trek ŉ kortmouhemp aan en steek sy voete by sy sandale in met skop-

skop bewegings. Hy neem sy beursie en sleutels en sit dit in die sakke van sy 

kortbroek. Hierdie beursie het hy hier in Taiwan gekoop omdat sy ander beursie begin 

vrot het van al die sweet.  

Hy sien homself in die hangkas se spieël. Die gesig lyk vir hom maar 

alledaags, niks watwonders nie. As hy liewers soos sy broer kon gelyk het. Die hare 

hang tot op sy borskas, met ŉ middelpaadjie. Hy lyk vir homself soos ŉ Rooihuid. Hy 

draai weg, en dan is die spieël leeg. Dis vir hom asof die spieël hom gou vergeet het.  

Buite klim hulle op hul bromponies. Toit druk die outomatiese knoppie terwyl 

hy die briek by die stuur trek, en die enjin vat. Sy valhelm is onder die sitplek, en die 

bries lig sy hare van sy voorkop toe hy wegtrek, heerlik koel. Hier gebruik hulle nie 

die valhelms nie. Hy en Evan praat nie, luister net na die geraas van die bromponies. 

Soos hy ry, dink hy oor hul gesprek na. Evan was reg, maar nie heeltemal nie. Dit is 

nie Toit se NG Kerk-filter nie: dit is sy Toit-filter. Alles wat hy sien en hoor, kom 

eers deur hierdie filter, die totale som van Toit-wees. En hy begin voel dat dit 
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verkeerd is om blaam te plaas op sy ouers, die Kerk, wat ook al, omdat dit maar die 

lewe is. Tyd dat jy mooi grootword en ophou sanik oor hoe die dolosse vir jou rol, 

Toit, my seun, sê hy vir homself.  

Hulle ry met die plaaspad af dorp toe en soos hulle by die heuwels afkom, kan 

hulle nie meer die see sien nie. In die dorp is daar weer teerpaaie en baie verkeer, en 

mensgeluide. Hulle ry stadig rond, verby die stalletjies. Hulle parkeer die motorfietse 

en gaan by ŉ hotel in. Die glasdeure skuif outomaties oop, en binne is die skemerte 

koel.  

Die twee loop deur die portaal en gaan by die restaurant in, verby die groot 

potplante met rooi linte om die blou en wit bakke gebind. Iemand lei hulle na ŉ tafel. 

Evan knik sy kop. Toit merk dat dit ŉ tafel is met ŉ goeie uitsig. Toit en Evan stap na 

die self-bedien-tafels en kry borde. Toit gaan kyk watse kos daar is. Hy skuif-skuif al 

langs die metaalpyp af, en stop toe daar iemand in sy pad is. Hy kyk op om die 

persoon te laat weet dat hy wil verbykom.  

Die eerste gedagte in sy kop toe hy haar sien, is appelkose en perskes, of 

eintlik iets wat amper soos dit is, maar dit is die naaste wat hy in woorde daaraan kan 

kom. Sy voel Toit se blik aan en draai om om terug te kyk. Sy moet kyk, en dan weg-

kyk, maar hul oë hou mekaar vir ŉ paar oomblikke dop. Toit voel iets binne hom 

verdwyn, soos sy maag altyd gemaak het wanneer sy pa vinnig oor die treinspoorbrug 

by Worcester se swembad gery het. Toe knip die donker oë, en sy beweeg effens weg 

sodat hy kan verby. Maar hy wil nie. Soos hy verby beweeg, kan hy haar hare ruik, 

die warm geur daarvan deur die sjampoe.  

Hy skep op en gaan sit. Evan sien dat Toit net oë vir die meisie het, maar hy 

sê niks nie.  
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Van waar Toit sit, kan hy haar sien en hy hou haar dop totdat dit onbeskof is. 

Sy kyk net een keer na hom en toe nie weer nie. Haar hare hang net-net verby haar 

skouers, donker en glad. Dit blink. Dit is in ŉ middelpaadjie gekam, maar wanneer sy 

dit terug stoot nadat sy vorentoe geleun het, is die middelpaadjie gekronkel, en die 

blínk, blínk hare gly oor haar kop. Sy stoot haar hare agter haar ore in, eers die 

regteroor en toe die linkeroor. Nou lê die hare na aan haar nek en hy kan sien dat daar 

ŉ aar onder die vel is, die vel wat die kleur van perskes is. Die aar self is amper 

liggies blou, soos sy skooluniform se hemp, en verdwyn onder haar kakebeen. Haar 

oor is pragtig.  

Sy bring die twee stokkies na haar mond en haar tande gryp die seekos, wit 

tande, egalig, mooi. Hy wil weet hoe haar asem ruik, hoe haar mond lyk tydens seks: 

byt sy op haar onderlip of is haar mond oop terwyl sy haar minnaar se naam roep? 

Die hand wat die stokkies vashou, is mooi, die naels pienk met wit halfmane waar die 

naels begin. Haar rok is oudmodies. Sy lyk kuis, en hy voel teer teenoor haar. Die rok 

is pasteloranje met ligpers blomme wat in spatsels opgeverf is. Om haar middel is ŉ 

wit plastiekgordel. Hy kan dit nie nou sien nie, omdat sy agter die tafel sit, maar hy 

onthou dit. Dan kyk sy die één keer na hom. Daar is geen verandering in haar gesig 

nie, die oë verander nie, die mond hou aan met kou. Daar is ŉ effense kantel van haar 

kop en hy sien hoe sy nou deur haar neus asemhaal, die neusvleuels oop ŉ oomblik. 

Sy kyk na hom, in sy oë, daar kan geen misverstand wees nie. Haar oë knip nie.  

Toe kyk sy weer na haar kos, en Toit kan dit nie verdra nie. Hy en Evan eet 

verder, en toe hy weer opkyk is sy weg. Hy soek, miskien het sy iets gaan kry om te 

drink. Nee. Hy sien haar nie. Hy staan op en stap vinnig tussen die tafels deur na die 

uitgang toe. Buite is dit besig om skemer te word. Sy is weg. 

***** 
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Die son is op en skyn deur die klein venstertjie. Toit word wakker en is reeds 

beduiweld. Hy lê in die bed, draai op sy rug en kyk na die dak. Daar is ŉ merk soos ŉ 

wolk op die plafon waar water moes gelek het. Die patroon op die plafon wat gister 

so sjarmant was, is nou iets wat Toit net irriteer. Hy kyk weg van die dak, na die 

venster. Hy sien weer haar hare soos dit oor haar oor gly wanneer sy vorentoe buk om 

te eet.  

Hy staan op en trek sy kortbroek aan. Dis die mooi tyd van die dag, nog koel 

voordat die hitte kom, met die son laag. Die voëls raas agter die rondawel. In die 

kamer langsaan hoor Toit vir Evan opstaan en badkamer toe gaan. Evan kreun om sy 

maagspiere styf te maak, en dan kom die lang, irriterende poep.  

Toit gaan by die rondawel uit. Hy moet buite wees. Dit is ŉ mooi dag. Hy 

gluur om hom rond. Die bromponie staan asof dit vir hom wag.  

“Ek gaan terug,” roep hy.  

“Hmm?” mompel Evan vaak van binne die ander rondawel.  

“Ek gaan terug Kaohsiung toe,” lig Toit hom verder in. 

Na nog ŉ oomblik gaan die deur oop en Evan kom buitentoe. Sy hare is nog 

deurmekaar en sy gesig pap van slaap. 

“Jy kan bly as jy wil, maar ek gaan terug.” 

Evan dink ŉ paar oomblikke na. In die oggende is dit asof Evan langer neem 

om inligting te absorbeer. Toit is nou nie lus om vir Evan tyd te gee nie. 

“Ek gaan nou,” kondig hy aan, en gaan pak sy rugsak. 

***** 

Die winter kom, maar dis skaars kouer. Daar is net ŉ paar dae wanneer hy ŉ trui dra, 

en dan is dit maar net wanneer hy op die motorfiets ry. Maar die nag voor Kersfees is 
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dit skielik koud. Hy word wakker van die koue, verbaas. Hy gooi nog ŉ kombers oor 

die bed en trek ŉ T-hemp aan. Dan slaap hy verder.  

In die laerskool se klaskamers sit die kinders met dik klere aan, skouers teen 

die koue opgetrek soos duiwe wat slaap. Die maande gaan verby, maar Toit neem min 

in van die dinge wat hy sien. Etenstyd was die kinders hul hande en borde, en die 

streng Boeddhiste gaan na die groot hek toe voor die skool en wag vir hul ma’s om 

middagete sonder vleis te bring. Na middagete is dit stil en die kinders slaap in hul 

banke, die koppe op hul voorarms oor die lessenaars. Dan kan hy die verkeer buite 

hoor.  

Hy sit by sy lessenaar. Die lig wat die kamer inval, is flou. Toit krap met ŉ 

pen in sy dagboekie. Hy het al baie in hierdie boekie geskryf. Soms net woorde, 

sinne, of indrukke, en met ander tye lang beskrywings van drome wat hy gehad het. 

Toit lees nou wat hy geskryf het: 

 

“Ek  

ŉ Kamer. 

Vier mure. 

Ek. 

Sonder klere, my vel teen die muur. 

 

Ek soen die muur, 

nat 

teen die droë muur. 

Die muur hou sy asem, gewalg. 
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Ek strek my arms 

om die muur te omhels, 

arms oop, hande, hart, 

vasgespyker teen die muur.” 

 

Hy word bewus van die klank van iemand wat rou, hard huil deur ŉ 

mikrofoon, eentonig en halfhartig. Daar moet ŉ geel tent iewers wees, op die 

sypaadjie, met die kis en ŉ portret van die dooie persoon. Familielede sit dag en nag 

in die tent by die kis. Iemand is vandag betaal om te kom huil, om morbied te wees. 

Die klank van die gehuil word deur die wind aangewaai, en so val Toit se gedagtes 

ook, heen en weer deur ŉ wind gewaai. Hy sien haar gesig, hoe sy kou. Hy ruik haar 

hare, haar warmte. Hy wonder hoe haar vel voel.  

***** 

Dit is ŉ treurige, pragtige wintersdag, laatmiddag. Die water wat verbyvloei, is 

silwergrys, en die kaal bome se stamme is swart en rustig. Op die grond is die blare 

roesbruin, oranje en geel, maar die meeste van die bome is nog vol groen blare, soos 

hulle dwarsdeur die jaar dra. Hierdie bome staan teen die maer winterbome met hul 

rooi en geel blare. Die Loverivier vloei verby in klein brandertjies soos iemand wat 

saggies klavier speel. Toit staan op die hout-en-kliploopplank waar mense kom 

visvang, of hul bootjies in die somer vasmeer.  

Hy stap verder, en gaan sit op ŉ bank in ŉ verlate teewinkel met sy rug teen 

die donker houtreling. Hy staar uit oor die water, na die mis wat wil-wil opstoot. 

Hierdie mis is van die see, hier waar die rivier by die see inloop. Toit kan die see en 

die hawe ruik: swaar, masjienagtig. Die klank van ŉ boot se toeter kom stadig en 
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weemoedig oor die water na hom: een lang roep. Die effense mis hang oor die water 

soos wierook van ŉ ou geloof, of siele.  

 Hy hoor iemand en kyk om. ŉ Jong Sjinese vrou kom sit by een van die banke 

op die grasperk buite die teewinkel, onder die bome. Sy sien hom nie. Sy is effens in 

silhoeët en hy kan haar nie duidelik sien nie. Haar rok is lank en donker, met 

valletjies om die hals en polse, soos ŉ rok uit ŉ outydse drama. Haar hare is tussen 

bruin en swart, en opgeneem, bo haar kop vasgemaak. Hy sien dat sy ŉ houtkissie op 

haar skoot het. Die kissie is so donker soos die kaal, nat bome duskant die rivier. Sy 

hou die kissie vir ŉ lang tyd vas voordat sy dit oopmaak.  

ŉ Paar oomblikke lank sit sy net daar, stokstyf. Toe sien hy hoe haar lippe 

bewe. Dit is asof sy ŉ drenkeling is wat die water uitkom, en na lug snak.  

 “Nee…” fluister sy. 

 Sy bring haar hand na haar mond toe, die agterkant oor haar lippe, en skud 

haar kop effens. Haar liggaam is styf en reguit, maar haar gesig is nou pap en rou. 

Weer fluister sy, maar dié keer harder en dringender. 

 “Nee ...!” 

 Sy staan op en die kissie val op die gras, en Toit is verbaas om te sien dat dit 

leeg is.  

 Hy bly sit in die skadu’s van die leë teewinkel en wag dat die vrou nog iets 

moet doen, nog iets moet onthul, maar sy staan net daar. En toe skielik tel sy die 

kissie op en loop vinnig weg, die kissie met albei hande teen haar bors gedruk. Nadat 

sy weg is, is dit net die ligte mis wat van die rivier opslaan, asof sy nooit daar was 

nie.  
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Hoofstuk 7 

 

 

Vandag is die lug oop en blou. Toit ry langs die smal paadjie tussen die ryslande deur. 

Die verkeer is min. Die rys is onlangs gesny en die stoppels is droog en geel. Hy sien 

dat die boer gedeeltes van die lande aan die brand gesteek het.  

 Die dag toe Slanghoek gebrand het, kon hulle die rook van ver af al sien, wit, 

grys en swart in die oop Bolandse lug. Die vlamme het al met die berg langs gekom, 

rooi en oranje, oor die heuwel, aangestoot deur die wind. Dries en die werkers het 

geslaan teen die vuur, die vlamme soms so hoog soos ŉ dubbelverdiepinghuis, maar 

dit was tevergeefs. Toe die wind die vlamme weer die heuwels inwaai, was meer as 

die helfte van die lande swart gebrand. Die res van die oes was ook verniel deur die 

rook en as.  

 Soos Toit se gedagtes weer in die verlede rondwandel, besef hy dat dít die tyd 

was toe sy pa al hoe snaakser begin optree het. Dries het soms vir hom en Daniel in 

die middel van die nag wakker gemaak en beveel om buite te marsjeer. Die raaisel 

van hoekom sy pa so snaaks geloop het, so skuins en onvas, was vir Toit opgelos.  

 “Jy’s dronk!” het Hentie een keer geskel. “Los die kinders!”  

 “In for a penny, in for a pound,” het Dries geantwoord. 

 Dit het gŉ sin gemaak nie, maar dit moes iets vir Hentie beteken het, want 

haar gesig het nog strakker geword. Nog ŉ brug is verbrand.  

 Sy het vir ŉ lang tyd niks gesê nie. Dit was wit om haar neusvleuels. Dries het 

sy bors uitgestoot en haar met mal oë aangegluur. Toit kon sien dat sy pa weet dat hy 

verkeerd is, maar hardgebak nie wil ophou nie. Voort! Noord! Maak nie saak hoeveel 

osse vrek nie, hierdie berg ry ek vanaand nog uit!  
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 “Ek maak dat hulle paraat is. Veral jou papbroek-babatjie,” het hy 

geantwoord.  

 Toit het na sy kaal voete gekyk.  

 “Wat ís dit met jou?” wou Hentie weet.  

 Sy het haar nagklere vasgehou, haar gesig bekommerd en kwaad.  

 “Jy weet,” het Dries geantwoord.  

 Hentie het niks gesê nie.  

 “Jy is al lankal teen my,” het Dries begin sê. “En nou dat ek jou werklik nodig 

het, is jy nog meer afsydig.” 

 “So as ek weier om by jou te slaap, is ek nou afsydig? Maak nie saak dat jy 

hier aangekom het met jou hoerkind nie?” 

 Toit het na Daniel gekyk, maar Daniel se gesig was sonder uitdrukking. 

Daniel het net voor hom uitgekyk. Toit het gewonder wat hy van hierdie woorde dink. 

Hulle het hul ouers nog nooit so gesien soos in hierdie laaste maande nie.  

Dries het toe skielik sy lus vir marsjeer verloor. 

 “Gaan slaap,” het hy gesug.  

 Maar die ergste was ŉ week later toe Dries in die middel van die nag Toit se 

kamer ingeval het, lat in die hand. Die houe het geval, deur die komberse en nie baie 

seer nie. Toit het verward regop gekom en om hom gekyk. Net die lig in die gang was 

aan. Hy kon die donker buitelyn van ŉ man sien, en toe val die houe verder, oor sy 

arms en bene. Daar was twee stemme wat gegil het, syne en Hentie sŉ. 

 Hentie het aan Dries getrek, haar bene wyd, en sy het teruggelê om aan Dries 

se swaar gewig te trek.  

 “Is jy mál?!” het sy geskreeu.  

 Daniel wat met groot oë in die gang kom staan en kyk. 
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 “Hou óp om jou woede op hom uit te haal ...!” het Hentie gehuil. 

 “Goed. Enigiets wat jy sê. Sodra jy vir Daniel aanvaar.” 

Dan Dries wat by die kamer uitslinger.   

***** 

Toit hou stil by die skool. Van die kinders sien hom en kom nader gehardloop. Hulle 

hou aan hom vas terwyl hulle klaskamer toe loop. Toit sit sy sak langs die lessenaar 

neer.  

 Candy kom leun teen hom, haar hande bak voor haar gehou. Toit kan sien dat 

sy iets vashou, en dat hy moet kyk. Hy buk vorentoe om te kyk. In haar hande hou 

Candy ŉ marmotjie.  

 “Oh, he’s beautiful,” sê Toit. 

 Hy neem die marmotjie versigtig uit Candy se hande. Die diertjie kruip in die 

holte van sy hande in, snoetjie teen Toit se vel. Candy leun stywer teen Toit om te 

kyk. 

 “What is his name?” vra Toit. 

 “Toy,” antwoord Candy.  

 Toit glimlag vir haar en trek haar met een hand nader en druk haar teen hom. 

Sy kriewel totdat sy op sy skoot sit.  

***** 

“Toit is ŉ moordenaar, Ma,” het Daniel destyds gesê terwyl hy die motor se deur 

toeslaan. 

 Daniel en Toit het saam met die ander kinders by Rawsonville se laerskool 

uitgehardloop gekom. Hulle het rondgekyk vir die Volksie. Dit was ŉ kompetisie 

tussen die twee om eerste Hentie se blou motor te sien.  

 “Daar!” het Toit geroep, en na die motor toe gehardloop.  
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 Nou was hulle albei in die Volksie. Toit se ore het rooi geword toe hy hoor 

hoe Daniel vir hul ma van die marmotjie vertel.  

 Hentie het vergeet om Daniel te berispe dat hy die deur so hard toeslaan, en 

het soos ŉ blok ys gesit, haar hand nog om die motor se sleutels. Die kareebome het 

in ŉ ry gestaan, al langs die straat af. Daar het van die blaartjies op die grond gelê.  

 “Wat bedoel jy, Daniel?” het sy gevra. 

 Sy’t met Daniel gepraat, maar na Toit gekyk, oor haar skouer na die 

donkerkop seuntjie.  

 “Hy’t Sunelle se hamster vermoor,” het Daniel aangekondig. 

 “Marmotjie, nie hamster nie,” wou Hentie sê, maar sy was te geskok.  

 Toit het met sy kop laag gesit, sy hande in sy skoot. Daniel het omgedraai in 

sy sitplek, op sy knieë, en oor die sitplek na Toit gekyk. Hy wou sien wat hierdie 

brokkie nuus sou inbring. Hentie het vir ŉ lang ruk verby Toit gekyk, deur die 

agtervenster. Daniel kon nie verstaan hoekom sy ma net daar sit nie.  

 “Hy’t die hamster teen die muur gegooi,” het hy verder aangekondig. 

 “Dis nie ŉ donnerse hamster nie!” het Hentie geskreeu. 

 Daniel het haar aangekyk met groot oë, en weer vorentoe gesit op die sitplek. 

Die ander motors was nou weg, die skool stil, en net die Volksie het langs die skool 

gestaan. Die klein kinders het hier langs die skool uitgekom, die hoërskoolkinders 

voor in Riebeekstraat. Hierdie straat was stiller en mooier, het Hentie altyd vir hulle 

gesê. Toit het gemaak asof hy hard konsentreer op die bome in die pad. Hy’t gesien 

dat die Londeneike se saad nog groen en hard was. Een van die dae sou hierdie bolle 

groot en bruin word, en oopbreek in sagte, pofferige saadjies wat maklik aan jou klere 

vassit. Hentie het weer na Toit gekyk. 

 “Wat het gebeur, Toit?” het sy gevra. 
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 Toit het net sy skouers opgetrek. 

 “Toit …” het sy gesê, nou met ŉ waarskuwing in haar stem. 

 Sy het na hierdie houding verwys as haar leeuwyfiehouding, en die seuns het 

geweet dat as sy eers haar leeuwyfiepak aangetrek het, daar dan moeilikheid was.  

 Dié keer het Toit weer sy skouers opgetrek, en gebrom. 

 “Ek weet nie, Mamma.” 

 “Moenie met my nonsens praat nie, Toit. Vertel my nou wat gebeur het.” 

 “Ek het geskrik, en toe trek ek my hand weg.” 

 “Hy’t die hamster teen die muur gegooi ...!” het Daniel geroep, en toe vinnig 

gekorrigeer. “Die marmotjie.” 

“Daniel, bly stil,” het Hentie gesnou met ŉ vinnige, kwaai kyk na hom. 

 Op ŉ ander dag sou Hentie hom ŉ hou teen die kop gegee het, maar nou het sy 

weer haar aandag op Toit gevestig.  

“Wie se marmotjie was dit?” 

“Sunelle.” 

“Sunelle wie?” 

“Sunelle Willemse.” 

“Hoe het jy die marmotjie in die hande gekry?” 

“Ek het haar gevra of ek dit kon vashou.” 

“En toe?” 

“Toe sit sy dit in my hand.” 

“En toe?” 

“Dit het gekielie.” 

“En toe?” 

“Toe trek ek my hand weg.” 
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“En?” 

“Die hamster het teen die muur geval.” 

Candy se marmotjie wil nou oor Toit se hande kruip, en hy draai sy hande om 

sodat die marmotjie weer in sy palms kan lê. Candy streel met haar vingers oor die 

diertjie se rug. Toit gee die marmotjie vir haar terug.  

“He’s beautiful,” sê Toit weer vir Candy, en haar gesig straal op na hom toe.  

“You must cut your hair,” vertel sy hom skielik. “You look like a girl.” 

Toit kyk geskok na haar. Dan lag hy. 

“Will you cut it?” vra hy. 

“Yes!” 

Hy dink vir ŉ oomblik en dan knik hy sy kop. Hy wou al lankal sy hare laat 

sny.  

“OK. I’ll get the scissors,” vertel hy.  

Hy gaan na die voorportaal toe en Candy hardloop agterna, haar hande voor 

haar, die marmotjie tussen haar hande.  

“Put him back in his cage,” sê Toit. 

Candy druk die diertjie in haar rok se sak.  

“This is where he lives,” vertel sy. 

Toit draai na sy baas. 

“Do you have a pair of scissors for me?” vra hy. 

“Sure thing,” antwoord mevrou Ling. Dis haar nuwe uitdrukking. 

Sy soek in die lessenaar se laai en gee dan vir Toit die skêr. 

“What do you need it for?” 

“Candy is going to cut my hair,” antwoord Toit. 

Ann lag en hou haar hand op. 
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“Wait. I must get my camera.” 

Nou is al die kinders om hulle. Almal wil sien. Toit kry ŉ ou koerant en lê dit 

op die vloer uit. Dan kry hy ŉ stoel en gaan sit. Van iewers kom ŉ ou handdoek wat 

oor sy skouers gegooi word. Mevrou Ling kom nader met haar videokamera. Toit 

waai vir die kamera, en die kinders wys almal Winston Churchill V-tekens. Candy 

hou die skêr lomp vas en sy rem ŉ handvol hare. Toit hoor die girts, girts, girts soos 

Candy sy hare sny. Die kinders lag en almal wil ŉ beurt kry, maar Candy jaag hulle 

weg.  

“He’s mine!” skel sy.  

Toit dink aan sy ma, toe hulle die wasgoed van die lyn afgehaal het.  

“Mamma het mooi hare,” het hy destyds vir haar gesê. 

Hentie het na Toit gekyk, en binne toe gegaan. Na ŉ paar minute het sy 

teruggekom.  

“Hier,” het sy gesê, haar arm na Toit uitgestrek.  

In haar hand was haar hare. Sy het al haar hare afgesny. 

***** 

In Evan se kamer is daar ŉ plakkaat van Da Vinci se skildery Die Laaste Avondmaal. 

Dit is die toneel waar Jesus pas vir die dissipels gesê het dat een van hulle hom gaan 

verraai. Hulle staan geskok weg van Jesus. Evan het met groot moeite ŉ spraakballon 

op die prent geplak, naby Christus se kop, asof dit ŉ strokiesprent is. In die ballon het 

hy netjies getik: “I have Aids.” 

“Dit is Da Vinci se meesterstuk wat jy so deur jou gat trek,” het Toit getug. 

“Ek is die Anti-kunstenaar,” het Evan geantwoord, en geknipoog. 

“Die Antichris, eerder,” het Toit gewaarsku.  
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Evan verander die kanale op die televisie. Op die skerm is ŉ vrou wat huil. 

Die vrou is nie meer jonk nie, en lyk arm. Die agtergrond lyk soos die platteland. 

“Hou jou bek,” snou Evan die vrou toe. “Jy’s lelik. Jy tel nie.” 

Toit lag saggies saam, maar voel oombliklik sleg. Evan sien die konflik op 

Toit se gesig. 

“Moenie om verskoning vra nie, old chap. Dít is die realiteit. No-one gives a 

fuck about her,” maan hy. 

Hy verander die kanaal. Daar is nou ŉ groep jong mense wat ŉ speletjie speel 

met ballonne wat met water gevul is. Amper onmiddellik vergeet Toit van die vrou. 

Hy kan nie onthou hoe sy gelyk het nie. Dit is nou van minder belang waarom sy so 

gehuil het. Maar Toit onthou toe hy die olifante op televisie gesien het. Toe hulle die 

dooie olifantjie daar gelos het, het hulle almal eers kom ruik en tot siens sê voordat 

hulle stadig weggeloop het, op pad na ŉ watergat ver weg.  
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Hoofstuk 8 

 

 

Toe sien hy haar weer. ŉ Hele winter het gekom en gegaan. Sy dra vandag ŉ bril. Dit 

is vroegskemer, soos toe sy weg is. Sy is aan die ander kant van die pad, by die ou 

hospitaal. Toit hardloop sommer vorentoe sonder om te dink. Die motors toet en die 

motorfietse mis hom net-net. Die lawaai laat haar opkyk, en toe sien sy hom. Hy kom 

deur die verkeer na haar toe gehardloop. Dan sien hy dat sy vir hom wag op die 

sypaadjie. Dis asof sy hierdie keer nie sal wegkruip nie. Hy wonder of sy kos en 

vrugte uitgesit het langs ŉ dik swart glasbak met wierookstokkies in, en gebid het vir 

hierdie tweede kans.  

Op Toit se gesig is daar iets amper waansinnig, ŉ soort angs. ŉ Motor toet 

hard, en Toit kyk vlugtig na die verkeer om hom. Dan kyk hy weer na haar.  

Haar arms hang langs haar sye. Sy kan nie beweeg nie, lam van skok. Wéér 

kom hy skielik in haar lewe. Toit het al vergeet dat hy sy hare gesny het, en hy sien 

hoe sy die nuwe Toit bekyk. Jy is aantrekliker met die kort hare, sê haar oë. Hy kom 

voor haar staan en die ander mense moet óm hulle loop. Hy neem haar bo-arm in sy 

hand, voorbarig en besitlik.  

Haar hare is vandag ook in ŉ middelpaadjie, en van dit val oor haar bril se 

raam. Dit is onselfbewus en mooi.  

“Waarheen het jy gegaan?!” vra hy in Afrikaans.  

 Sy verstaan nie die woorde nie, maar lees die bedoeling in sy liggaam. Sy trek 

nie haar arm weg nie. Hulle staan in die skadu van die hospitaal se groot bome, en in 

die ligpers skemer begin die vlermuise by die bome uitval, weg te fladder, amper asof 
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hulle mank is. Daar is baie bome, met knopperige dun stamme en blare wat baie 

groen is.  

“Wô ...,” begin sy iets in Sjinees te sê.  

Toit kan sien dat sy hom van die restaurant onthou. Hy wil weet of dit vir haar 

gevoel het dat sy haar kans verbrou het. Hy sien die skok op haar gesig, nou dat hy so 

skielik voor haar staan. Hy wonder wat sy dink. Dat sy oë so groen is? Dat hy langer 

is as wat sy onthou? Dat hy ŉ Westerling is?  

“We’ll go to Cheng-Ching Lake,” stel sy in Engels voor, en Toit vermoed dat 

dit vir haar voel asof haar keel wil toetrek van vrees. 

Hy besef dat sy bekommerd is, dat hy miskien sal dink dat sy goedkoop is. Sy 

het seker nog nooit so iets in haar lewe gedoen nie.  

“Yes,” antwoord hy.  

Haar woorde kom in ŉ ongewone ritme, asof sy sing. Dis miskien omdat sy 

eers in haar kop vertaal voordat sy praat. Dit is vir hom mooi.  

 Hulle loop weer oor die straat, na aan mekaar, maar lomp en skaam. Hulle 

raak net met klein stampies aan mekaar terwyl hulle tussen die motors loop wat vir 

die groen lig wag. Sy het weer ŉ rok aan, en weer is dit amper kuis. Haar hare is nou 

langer, en sy lyk skraler so. Hy wys met sy arm waar sy motorfiets geparkeer is. Die 

warm bries lig haar hare op en dit raak aan hom. Toit se oë val vir ŉ oomblik toe met 

die raak van haar hare teen sy nek. Duiwel Toit skel dat dit ŉ cliché is, maar Engel 

Toit wil lag en sing dat hy ook nou langs ŉ mooi meisie loop, nes in die liedjies.  

 Hulle ry na die meer, Helder-Water-Dam, al om die water totdat hy naby die 

swembad parkeer. Dit is nou feitlik donker, meer nag as dag, maar die maan maak die 

donkerte grys, hier en daar persgrys, en die water voor hulle is silwer en grys soos 
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platinum. Hulle loop af na die water toe en leun teen die reling. Om hulle en bo hulle 

is bome. Vlermuise glip en duik heen en weer oor die water.  

Daar kom twee ganse oor die water aan, groot en statig. Hulle vlieg sonder ŉ 

geluid, net een keer is daar die geklap van ŉ vlerk. Toe is hulle weg. Toit staan na aan 

haar. Hy sit sy hand op haar skouer. Hulle kyk oor die water uit. Die warm naglug lê 

teen hul vel. Hy laat sy hand afsak tot op haar heup, en sit toe sy arm om haar. Sy 

kom onder sy arm in.  

Hulle praat, maar as iemand vir Toit oor ŉ paar jaar sou vra waaroor hulle 

gepraat het, sal hy nie kan sê nie. Maar hulle praat, saggies. Soms lag hulle oor iets, 

dikwels val hulle mekaar in die rede.  

Later staan hy agter haar, een arm om haar middel, en met sy ander hand trek 

hy die hare van haar nek weg. Die pragtige nek, melkkleur teen die swart reguit hare. 

Hy sit sy lippe teen die agterkant van haar nek asof hy proe. Hy soen haar nek, en toe 

haar skouer. Sy bewe liggies in die kring van sy arm. Toe draai sy om en leun met 

haar rug teen die reling. Agter haar is die grys water wat verbyrimpel met klein 

brandertjies. 

 “I hid away in the tourist shop across the road, and waited. I looked through 

the window. When you ran out of the hotel I was happy. I nearly went to you, but I 

was too shy. And afraid,” sê sy. 

 Toe lê sy teen hom met haar gesig in sy nek, omdat sy skaam is vir haar 

ontblotende woorde, en hom nie in die gesig kan kyk nie.  

***** 

Elke keer los sy iets by die huis. Eers net ŉ kam, maar toe klere, en later kos en 

kookgoed. Maar dit is vir Toit wonderlik. Op die bed is ŉ ronde kartonhouer. Binne 

die houer is ŉ sambreel.  
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 Toit en sy studente is Mei Nong toe vir ŉ uitstappie, en toe Toit die 

handgemaakte sambreel sien weet hy onmiddellik dat hy dit vir Mei Fang wil koop. 

Nou kyk hy na die ronde houer, en sien die skrif. Die woorde is in swart ink met ŉ 

kwas op die houer geverf, mooi strepe wat heen en weer loop.  

Die papiersambrele is beskilder, en die een wat hy vir haar gekies het, is een 

met blomme op. Dit sal ŉ wonderlike geskenk wees, en hy kan nie wag om dit vir 

haar te gee nie.  

Die deurklokkie lui en Toit maak vir haar oop, opgewonde. Hy hou sy gesig 

kamma ernstig.  Hy trek haar binnetoe, en sy kyk met verbaasde oë na hom.  

Sy moet haar oë toemaak en haar hande uithou. Hy plaas die ronde 

kartonhouer in haar hande, die houer omtrent ŉ meter lank, so groot soos ŉ bom.   

“Open your eyes,” sê hy vir haar.  

Sy maak so, en staan vir ŉ oomblik doodstil. Toe val-sak sy tot op haar hurke, 

soos die vlug van die vlermuise. Sy sit plat, maar haar arms hang pap en die sambreel 

rol eenkant toe. Sy skud haar kop heen en weer, en trek aan haar hare asof sy dit wil 

uittrek. Toit ril van skok. Hy gaan op sy knieë en neem haar in sy arms, maar dit is 

asof hierdie histerie haar leeg gemaak het. 

“What’s wrong?” vra hy. 

 Sy staan skielik op en struikel na die voordeur toe. Toit moet hardloop om 

haar te keer dat sy nie daar uit nie. Hy trek haar weer die huis in en maak haar op die 

rusbank sit. Bietjie vir bietjie kom dit uit. Die Sjinese woord vir sambreel klink 

dieselfde as wanneer iemand afgesê word, en dus kry iemand ŉ sambreel as die 

verhouding oor is. Toit weet nie of hy moet lag of huil nie. Sy sê weer die woord. 

Yusan. Vir hom klink dit presies soos die ander twee san woorde wat hy ken: berg, of 

die nommer drie. Sy ore is nog te onnosel om die vier Sjinese stemtone raak te hoor.  
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Hy hou haar vas en sy kom krul in sy skoot op. Hulle sit daar vir ŉ lang tyd. 

Hy bied aan om die ding weg te gooi, maar Mei Fang wil daarvan niks weet nie. Mei 

Fang: die Pragtige Geur van Rose.  

Toit hou haar styf vas. Dit maak nie saak of daar al bomme op haar geval het 

nie, hy wil haar hê. Bomme het op hom geval, vanuit die blou lug, en hy wil nie 

alleen wees wanneer die volgende bom kom nie. Hy hou haar vas, maar dis nie net 

om haar te beskerm nie, dit is ook sodat sy hom teen die bomme kan beskerm. Hy wil 

onder haar wegkruip teen dit wat uit die lug val.  

“I’m ugly,” wil hy erken. 

Hy weet dat as hy haar vertel dat hy haar liefhet, haar nodig het, hy haar sal 

moet vertel dat hy die lelike merke van ŉ lafaard dra, dat hy die bont hond met 

vlymskerp tande is, hondsdol, maar hy bly stil.  

Die televisie is afgeskakel, en Toit kan hul weerkaatsing in die dowwe swart 

skerm sien. Hy sien dat hy en Mei Fang lyk soos Evan met sy arms om een van sy 

meisies, en hy druk sy gesig teen Mei Fang se nek sodat hy net vir háár kan ervaar.  

Net vir haar. Nie weer die beelde sien van die warm dag nie. Die insekte wat 

in die vroeë skemer raas nie. Dries wat die rugbybal uit Toit se hand skop, sy gesig 

vir ŉŉ oomblik amper teen Toit sŉ soos hy van sy eie momentum swaai. Die pyn in 

Toit se regterhand toe Dries se voet hom vang.  

“Eina!” 

“Eina se moer. Gaan doen liewers jou huiswerk, sodat ek en Daniel in vrede 

kan speel.” 

Die hand wat die volgende oggend geswel is, pers en blou. Met Hentie deurry 

Worcester toe en soek vir ŉ dokter wat op ŉ Sondagoggend oop is. Twee gebreekte 

vingers. Die pyn van die vingers wat gespalk word.  
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Dries wat op die stoep wag. Toit wat bewe en eers by die agterdeur wil in, 

maar Dries wat hom roep. Gedweë na die voorhekkie stap. Ek is jammer, maar die 

woorde só gesê dat hy en Hentie weet dat hierdie verklaring vir hul albei is. Jammer 

oor so baie dinge. 

En toe Daniel sy hand verloor was Dries leeg, net soos ŉ stuk droë slangvel 

wat aan ŉ doringbos hang. Sy stilte, sy wegbly vir dae. Dan ná kerk, op pad terug 

plaas toe, die Mercedes skielik van die pad af trek en in Hentie se skoot lê en huil 

soos iets wat die kinders nog nooit vantevore gesien het nie. Hentie se vingers oor sy 

hare. Toe maar, Dries. En Dries wat die vertaling verstaan: ek is steeds hier by jou. 

Nog altyd lief vir jou. 

Dries wat orent sit en oor die sitplek na Daniel kyk. En dan na Toit. Sy gesig 

nat, sy hare deurmekaar oor sy voorkop, soos wanneer hy in die skuur timmer aan 

iets.  

“Dis my fout,” vra hy om vergifnis. “Ek het mos Toit se vingers gebreek ...” 

Daniel kyk sy pa aan, en slaan dan sy arms om die man se nek. Toit doen 

dieselfde. Die kinders verstaan nie, maar tog wéét hulle. En dit is vir eers genoeg.  

Mei Fang hou haar kop skuins sodat Toit sy kop op haar skouer kan rus.  

***** 

Die huurmotor stop voor Mei Fang se ouerhuis. Toit betaal en hulle klim uit. Mei 

Fang skuif die huis se deur oop en Toit volg haar na binne. Haar familie is besig om 

televisie te kyk, maar staan op toe hulle vir Toit sien. Toit skud hande met haar pa, en 

haar ma kom nader sodat hy haar hand ook kan skud. Dis meer ŉ vashou van albei 

haar hande in syne as ŉ handdruk. Haar jonger suster en broer glimlag net en lig ŉ 

hand op om te groet. Dan sien Toit dat die tafel reeds gedek is.  
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Mei Fang se ma sê iets wat Toit nie kan vang nie en gaan kombuis toe. Haar 

pa wys na ŉ stoel by die tafel. 

 “Sit,” bied hy aan. “Please.” 

 Prease. Toit sit, en Mei Fang se pa doen dieselfde. Mei Fang sit langs Toit. In 

die kombuis word ŉ kas se deur toegemaak.  

 “So you are Toy,” sê haar pa. 

 Hierdie woorde kan enigiets beteken. Goed of sleg. Toit moet nou skerp na 

die stemtoon luister. Maar daar is geen leidrade daar nie. Dis eerder die lyftaal wat 

die informasie oordra. Hier sien Toit dat die man ook effens ongemaklik is.  

 Toit besef dat alhoewel hy hier die baas van sy eie huis is, dit vir hom ŉ 

vreemde rol is wat hy nou moet speel, as gasheer van ŉ buitelander wat min Sjinees 

praat, maar ook dat dit miskien die eerste keer is dat sy oudste dogter ŉ man huis toe 

bring.  

 “Yes, I’m Toit,” antwoord hy.  

Daar is iets in sy oë wat Toit herken, iets wat aan sy dogter oorgedra is. Toit 

weet dat hierdie man dieselfde humorsin sal hê, dat hy dieselfde stilheid om hom sal 

vou wanneer hy koerant lees. 

 “You’re a nerd,” het Toit haar een keer vertel. 

 Die rokke en stiptelike notas wat sy vir haarself skryf was waarna Toit verwys 

het. Sy het regop gestaan voor die wasbak waar sy besig was om teekoppies te was. 

Netjies, een-een, met min gespat van water. Die meeste van die koppies was Evan sŉ. 

Sy het haar gesig na hom gedraai. 

 “What is a nerd?” wou sy weet. 

 “A nerd is ...”  

 Toit het sy skouers opgetrek terwyl hy gedink het. 
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 “Like a geek.” 

 Hierdie woord het sy wel geken.  

 “A geek?!” het sy kamma-kwaad geroep.  

 Met ŉ nat hand het sy haar vinger na hom gewaai.  

 “And you’re a ...” 

 Sy het gesoek vir iets wat ewe vernederend was. Toe het haar oë groot 

oopgegaan. 

 “You speak in your sleep,” het sy triomfantlik laat hoor. “Like a Mexican!” 

 Die idee was so absurd, tog kon Toit sien hoe ŉ Meksikaan vaak mompel, en 

dat dit blykbaar was hoe hy geklink het terwyl hy in sy slaap praat, terwyl sy wakker 

en paraat oor hom waghou. Hy wou nie, tog het die lag by hom begin uitborrel. 

Omdat dit snaaks was en ook vir die blydskap wat hy gevoel het, ŉ blydskap sonder 

naam.  

 Nou sien hy dieselfde blik in haar pa se gesig en hy voel onmiddellik tuis.  

 “Ma ...!” roep Mei Fang.  

 Van die kombuis is daar ŉ antwoord, en toe kom haar ma terug na die 

voorkamer. Toit weet dat die ete vis gaan wees, nie omdat hy dit kan ruik nie, maar 

omdat Mei Fang hom gister gevra het of hy van vis hou.  

 Toit het hom reggemaak vir ŉ lang, uitputtende middag, maar dit is glad nie 

so nie. Mei Fang se broer sit kop onderstebo verdiep in ŉ Gameboy rekenaarspeletjie. 

Net ŉ paar maal koes hy met sy kop en hou wild aan die speletjie vas. Haar suster se 

aandag is gou weer by die televisie. Dit is perfek. ŉ Normale situasie met normale 

mense. 

 Die gesprek beweeg hierdie kant toe, swaai daardie kant toe, Suid-Afrika, die 

brug wat haar pa besig is om te ontwerp, en toe word die vis tafel toe gebring. Hulle 
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eet, en die gesprek vloei voort. Mei Fang plays the violin. Yes, I know. Nog vis word 

vir hom opgeskep. Mei Fang trek die wit vleis van die grate weg met die stokkies, 

kyk skaars na haar knap handewerk, praat met haar ma oor ŉ bloes wat ŉ knoop 

verloor het. Die tafel word afgedek. Hulle gaan sit op die rottangstoele. Yes, tea 

would be lovely, thank you. Coffee? No, tea is fine.  

 “I have never heard her play,” kondig Toit aan. 

 “Oh, she plays so well,” vertel haar ma, en dan in Sjinees. “Speel vir hom, 

Mei Fang.” 

 Maar Mei Fang staan net stil. Sy staan in die middel van die voorkamer met ŉ 

skinkbord in haar hande. Sy kyk hom net aan met ŉ klein glimlaggie, en skud haar 

kop effens. 

 “Come to the Music Centre on Friday night,” sê sy vir hom. “You can hear 

my composition.” 

 Sy kom staan voor hom, en dit is vir almal duidelik dat wat sy aanbied nie die 

musiekvertoning is nie, maar haarself, haar talent, haar passie, haar liefde. As jy dit 

wil hê, moet jy kom kyk. Maar nie hier nie. Hier is dit nie groot en mooi en magtig 

nie.  

***** 

Die sitplekke is sag en slaan vanself op, met blou materiaal oorgetrek. Mense sit en 

gesels met mekaar. Daar is twee lang, dun mikrofone na die verhoog gerig. ŉ Swart 

vleuelklavier wag stil. Langs die klavier is twee stoele, met chroommusiekhouers vir 

die bladmusiek. 

 Die ligte word gedoof en die lokaal is donker. Net die verhoog is verlig. Dan 

begin mense liggies hande klap. Twee jong vroue kom ingestap. Die een gaan sit by 

die klavier. Die ander vrou is haar assistent, en sal die blaaie omblaai. Dan kom ŉ 
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man in. Hy dra ŉ tjello. Nou kom ŉ vrou met ŉ viool die verhoog opgestap. Haar rok 

is van fluweel, maar van die heupe tot oor haar borste is die rok van blink satyn 

gemaak. Die materiaal lyk amper soos gekleurde papier, die diep rooi van wyn. Die 

rok het geen skouerbandjies nie. Haar skouers en hals is oop, die kleur van haar vel 

mooi teen die wynrooi van die rok. Die fluweel bol van haar heupe uit en val tot op 

die grond. ŉ Mens kan nie haar voete sien nie. Dit is ŉ eenvoudige ontwerp, elegant 

en tydloos. Die vrou is pragtig. Haar hare is van haar gesig af weggetrek. Onder die 

ligte blink haar hare. Dit is so swart dat dit nou blou lyk. Die lyn wat haar oor en 

kakebeen vorm, lyk soos die buitelyn van ŉ landkaart. Haar lang nek buig terwyl sy 

die viool onder haar ken druk. Dis Mei Fang. 

 Die klavier speel die openingsnote: vaag en sonder rigting, ingedagte. Dan 

kom lê die tjello teen die note, druk die klavier liggies vorentoe soos mis wat teen 

bome kom druk. Die klavier kry krag en begin ŉ melodie vorm. Die musiek word 

sterker, maar bly eenvoudig.  

Dan, die ligte geroep van die viool. ŉ Bries wat die mis nou deur die bome se 

nat en donker takke stoot. Hierdie kant toe. Hier is ek. Dit is Mei Fang. Die vel van 

haar skouers is so glad soos marmer.  

 Haar oë kyk ver weg terwyl sy konsentreer. Sy swaai liggies na die kant toe 

soos sy die boog oor die viool trek. Haar pragtige vingers is soos dié van ŉ 

standbeeld.  

 Die klavier speel dieselfde vier note oor en oor. Mens sou dink dat dit onnosel 

is as mens vergeet dat daar nog ander instrumente se note by moet kom. Dis ook asof 

die klavier die gehoor ignoreer, net op daardie vier note konsentreer. As iemand 

grootbek moet uitblaker dat hierdie note die toonaard van C is, sal dit wees soos 
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iemand wat tydens ŉ troue of begrafnis hard lag. Die klavier se vier note bou die vier 

hoeke van ŉ kamer. Oor en oor: dít is hoe groot die kamer is.  

Die tjello bou die mure, binne die vier hoeke wat die klavier aangedui het. So 

word daar ŉ soliede vertrek gebou. 

Die klavier, die tjello, die viool speel elk ŉ eenvoudige melodie, maar met 

dieselfde eenvoud van magtige sinne: Ek is honger. Dis ŉ seun. Fok jou. 1 + 1 = 2. Ja. 

Nee.  

Dis oor hierdie minimale prag wat die viool beweeg, soos ŉ blaar wat deur die 

wind gewaai word. Toit voel hoe die kamer om hom gebou word.  

Dan kom die note stadiger, stadiger, soos ŉ elektriese saag wat afgeskakel is, 

en die spanning wil byna te veel word. Die kamer is leeg. En mooi. Die kamer waarin 

Toit homself in sy gedigte bevind, gesig teen die muur gedruk. Toit probeer buite die 

kamer kyk, maar hy kan niks sien nie.  

 Dan kom Mei Fang ook die kamer in. Sy kan enigiets doen: ŉ televisie 

aanskakel, die meubels rondskuif. Maar sy trek die gordyne oop. Daar is ŉ venster en 

Toit kan daardeur sien. Dit is asemrowend, ŉ cliché, maar asemrowend.  

Dit is ŉ stil woud tydens herfs iewers in Europa. Die grys water van ŉ meer lê 

stil, so glad soos glas. Dit is doodstil. Niks beweeg nie. Daar is geen klank nie. Alles 

is gestol.  

Dan: ŉ groot voël val uit die lug, die lang, skerp naels van sy kloue vorentoe 

gestoot na die onwetende water. Die jagvoël val in die water. Die water spat hoog. Dit 

is so koud dat die water ys word, hard: metaal. Dit is nou pandemonium. Die jagdier 

se vere is van staal, en die koue water rol af, net silwer druppels op sy lyf. Die ding se 

oë bly oop, knip nie. Woedend. Kil. Wil dood hê. Daar is iets in die ding se kloue wat 
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spartel: mond oop, lyf deurtrek van pyn. Die oop mond kan nie asemhaal nie. Daar is 

te veel pyn.  

 “Vergewe my, Vader ...!” 

 Dan kom daar rus. Die kloue begin verslap asof die jagding self verskeur 

word. Die groot vlerke klap een keer flou, ŉ tweede keer, maar die jagding kan nie by 

die water uitstyg nie. Alles verslap, sak stadig die grys water se diepte in.  

 Die woud kyk toe en sweer saam om nooit, nooit hiervan te praat nie. Die 

klavier en tjello se laaste note. Dan nog net die eensame viool, asof sy vir ŉ plek soek 

waar sy kan nesmaak, of doodgaan. Die heel laaste noot is dun en bewend. Cliché, ja, 

maar so mooi en reg dat dit anderkant cliché is.  

Tog is dit nie die laaste noot wat so pragtig is nie. Dit is die twee sekondes 

stilte daarná wat beeldskoon is. Rein en suiwer. Twee is nie minder as drie of meer as 

een nie: twee is slegs twee. En so is hierdie stilte neutraal, sonder enige venyn of 

kritiek. Dit is verby.  

 Nóú kom die geraas. Die gehoor staan. Die lawaai van hande wat geklap 

word. Stemme roep uit. Die applous rol aan en aan. Na lang minute klim twee meisies 

in deftige rokkies die trappies op na die verhoog en oorhandig groot bosse blomme 

aan Mei Fang. Sy moet die viool en strykstok onder een arm druk en die blomme 

voor haar vashou met die ander arm. Die geraas van die applous word harder. Mense 

roep uit.  

 Dit is ŉ warrelwind. Mense, stemme, veels geluk, manjifiek. Uiteindelik is 

Mei Fang vry om te verklee. Hulle is buite die gebou. Hulle kan die water van die 

Loverivier sien. Mei Fang haak haar arm deur Toit sŉ. Hulle stap rivier toe, maar Mei 

Fang trek hom soms, nog steeds opgewonde na die vertoning. Wanneer hulle by die 
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rivier kom, is dit asof sy bedaar. Hulle staan en staar oor die water uit. Die musiek se 

refrein maal steeds deur Toit se kop. 

Hy kyk na Mei Fang. Hy weet dat hy die musiek gehoor het van iemand wat 

al baie bomaanvalle oorleef het. Dit begin reën. Hulle draf en neem skuiling onder ŉ 

bushalte. Sy probeer hom in die reën instoot.  

 “Wash!” lag sy. “Wash away your sins.” 

Hy lag, en hy voel hoe hy nat word. Dan trek sy hom in sodat hy langs haar 

kan sit.  

“I wish I can tell you what I’m feeling after seeing you tonight,” begin hy sê.    

 “I understand what you mean,” sê sy, en Toit weet dat dit waar is. 

 Sy soen hom teen sy keel. Die geur van die reën op die teerpad en gras van die 

park langs die rivier is skoon.  

 “I know what you mean,” fluister sy.  

***** 

Wanneer hulle slaap, lê sy teen hom, of soms óór hom. Hy is verbaas dat dit hom nie 

irriteer nie. Inteendeel: hy is bly hieroor, ekstaties.  

 Die groot somerlaken lê op die vloer, sonder ŉ gedagte daar weggestoot. Die 

pastelblou, oranje, pers en geel kleure vleg deurmekaar sonder betekenis, maar met 

die prag van ŉ nuwe skepping. Op die bed lê Mei Fang, haar nek geboë terwyl sy vir 

Toit dophou. Hy lê skuins oor haar, gebuig, sodat hy haar arms kan soen. Hy soen 

haar elmboog, vee die binnekant daarvan met sy lippe. Haar skouers se vel is gladder, 

maar nie so warm soos teen haar nek nie. ŉ Aar en ŉ sening loop by haar nek af, en 

Toit sit sy mond daar, oop om die warmte te proe. Sy tong is eers warm en dan koud 

toe dit wegbeweeg, en Mei Fang draai haar kop, ontbloot haar keel vir sy soene.  
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 Hy kyk na haar hare, die swart hare wat verby haar oor val, by die nek af tot 

oor haar skouer en die kussing. Die vorm van haar oor is pragtig, netjies en pienk. Hy 

neem die onderkant van haar oor in sy mond, en sy druk hom nader. Sy kreun en haar 

lyf beweeg sodat sy nader teen hom kan wees. Toe hy haar wang soen is, haar vel 

droog en glad, warm, en die kleur daarvan pragtig. Hy trek sy kop effens weg om na 

haar gesig te kyk, hoe sy asemhaal, hoe sy na hom kyk. Haar mond is oop, en hy kan 

haar tande sien, haar nat tong. Hy plaas sy mond teen haar mond, proe die warm lug 

in. Haar lippe is sag, die vol onderlip heerlik tussen syne. Hy sit sy hand agter haar 

kop en voel die gladheid van haar hare. Toe hy sy mond van hare wegneem, maak sy 

ŉ snakgeluid. 

 Toit neem sy hand weg van Mei Fang se kop en vee oor haar nek, toe om die 

pragtige borste, rond met bruin tepels. Hy lek liggies om die tepels, en toe hy sy 

mond oor haar een tepel plaas kreun sy hard en maak ŉ geluid asof dit seer is. Haar 

hande hou sy kop vas, haar vingers deur sy hare, en sy hou hom teen haar bors vas.  

 Terwyl hy haar bors soen, raak hy aan haar. Sy is nat, maar haar bene bly nog 

toe, nog steeds skaam vir hom. Hy streel haar klitoris met sy vingerpunt. Mei Fang lê 

skielik teen die kussings terug.  

 “Toit!” roep sy en kyk na hom. 

 Haar oë is pragtig, soos ŉ bokkie sŉ, en dit is vreemd om hierdie onskuld 

tydens díe oer-intiemheid te sien. Toit beweeg sy kop af, en eers toe hy sy tong in 

haar sit besef sy wat hy doen. 

 “Nee!” roep sy in Sjinees. “Ek het nie gebad nie!” 

 Toit sit sy hande onder haar heupe en lig haar op. Sy druk vir ŉ oomblik haar 

bene styf toe, en toe voel Toit haar hande om sy kop. Dan druk sy hom nader. 
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 Waar hy nou oor haar leun is dit asof die spanning weg is, asof die skaamte 

iets van die verlede is. Toit kyk na haar, haar liggaam, en sy probeer nie nou met haar 

hande toemaak nie. Hy kyk hoe die senings by haar bobene aan weerskante van haar 

lieste trek. Sy hou hom dop, volg sy oë oor haar liggaam, haar gesig, haar hare.  

 In die vroeë ure van die oggend staan hy van die bed af op om badkamer toe 

te gaan. Net voor hy die deur toemaak, hoor hy haar iets saggies sê. 

“Wô ai ni,” val die woorde uit Mei Fang se mond. Ek het jou lief.  

 Hy hoor ook in die stilte wat volg dat sy besef dat sy iets verkeerds gedoen 

het, en dat sy met haar hande nou oor haar mond lê. Toe hy terugkom, lê sy op haar 

sy met haar rug na hom. Hy raak aan haar rug maar neem haar nie in sy arms nie. 

Haar liefdesverklaring is nog te swaar.  

“Ek het jou ook lief,” sê hy in haar hare, maar in Afrikaans. 

 Sy draai om en kyk na hom, haar oë soos amandels gevorm. Sy verstaan 

hierdie Afrikaanse woorde nie, maar die woorde se betekenis in sy stemtoon herken 

sy. Sy wag vir hom om dit in Engels of Sjinees te sê. Maar hy kan nie. Nie omdat hy 

haar nie liefhet nie, die Here weet hy het, maar hoe kan hy haar vertel dat hy haar 

vrees, vrees dat sy een van die dae gaan besef dat hy niks is nie, dat sy met die klap 

van haar vingers ŉ beter man kan kry? Of wat daarvan as hy wil teruggaan Suid-

Afrika toe? Wat gaan sy maak? Sal sy haar lewe hier in Taiwan los en hom volg? Toe 

sy weer omdraai, besef hy dat hy ŉ fout gemaak het. Hy moes dit gesê het.  
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Hoofstuk 9  

 

 

Mei Fang sit langs Toit op die agterste sitplek van die huurmotor. Sy kyk terwyl hy 

nou die viool se koffertjie oopmaak. Toit se hande laat die knippe oopskiet. Dan lig 

hy die deksel. Dit is vir hom altyd lekker om saam met haar na die repetisies toe te 

gaan. Hy sit in ŉ hoek en hou dop hoe Mei Fang en die ander musikante oefen, hoe 

hulle haar komposisies bespreek.  

 Toit lig die viool versigtig by die koffertjie uit. Dan sien hy ŉ foto in die 

koffertjie. Hy gee die viool vir Mei Fang en tel die foto op.  

Dit is van ŉ meisietjie wat op ŉ swaai in ŉ park sit. Sy glimlag vir die kamera 

en wys met albei hande V-tekens, die ketting van die swaai teen die binnekant van 

haar elmboë. Haar hare is aan albei kante van haar kop gevleg. Die vlegsels val verby 

haar skouers. Sy dra ŉ pienk rok, en daar is ŉ T-hemp onder die rok. Die meisie is 

omtrent agt of nege jaar oud. Een van haar wit skoene skop hoog. Sy glimlag breed. 

Haar voortande is groot.  

Toit glimlag terwyl hy na die foto kyk. Dan kyk hy na Mei Fang. 

“Why do you keep this photograph?” vra hy. “It’s not the most flattering ...” 

Mei Fang lag saggies. Sy leun teen Toit, en neem die foto by hom. Sy hou dit 

sodat hulle albei daarna kan kyk. 

“I know. I look like a rabbit,” stem sy saam. “But I don’t care. That day was 

just wonderful. Actually, I can’t remember the day so well, but the memory that I’ve 

made of that time for myself is, well ...” 

Sy trek haar skouers op. 
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“Every day I had to come straight home from school. I wasn’t allowed to take 

the long way, along the bridge and river. My mother knew how long it should take to 

get home. If I took too long I was in for trouble.” 

Sy lag saggies soos sy daaraan dink. 

“I would have to stand facing the wall, with my arms held high in the air. I 

thought my arms would break off ...!” 

Sy lig haar hande effens om te wys hoe sy moes gestaan het. Toit glimlag. Hy 

sal haar later vertel van vloek en mond uitwas met Sunlight-seep.  

“Well, anyway ...” 

Toit glimlag dieper. Dit is die nuwe woorde wat sy by hom geleer het.  

“... as you know, I hate pork knuckles. I detest it. On this day I threw my 

lunch in the bin when my mother left the kitchen. But when she came back she saw 

my plate. She knew that I couldn’t have eaten it so quickly. God! I remember her 

face. Black like thunder. She looked like an eagle coming out of the sky. I knew I was 

dead.” 

Sy giggel terwyl sy die petalje onthou.  

“My mother opened the trash can, and saw the pig’s knuckles lying there. She 

brought the trash can to the table, turned it over onto my plate. All the garbage fell on 

the table. My father just sat there, horrified ...!  

At that stage my brother wasn’t born yet. So it was only my sister. She had 

eyes like saucers in her head. My mother told me to eat. I refused.” 

Mei Fang lig nou ŉ hand en skud haar vinger, en maak haar ma se stem na. 

“Well, you’ll just stay at this table until you finish your delicious meal. Why 

can’t you be a good girl like your sister?” 

Sy kyk vir ŉ oomblik na die foto. Sy skud haar kop liggies.  
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“I sat there until dinnertime. The family came back and ate dinner. No-one 

was allowed to speak to me. Their food looked delicious. But I didn’t say anything, or 

even look at them. I hated them all. I just glared at my mother with my blackest eyes, 

but she didn’t even know that I was there. So they ate. In dead silence. Terrified of 

my mother. My mom would say: ‘Be happy!’, but they were too afraid.” 

Toit lag nou. Hy dink aan die keer met sy verjaarsdagpartytjie toe Hentie ook 

sy maatjies gemaan het om vrolik te wees.  

“Kom nou,” het Hentie daardie Saterdag geskreeu, nadat sy die partytjie met ŉ 

lang gebed geopen het. “Wees vrolik!” 

Die kinders het haar stom aangekyk, sommige met krummels koek om hul 

monde. Lemon cream cake for a birthday treat your kids will come back for, again 

and again. Die resep vanuit Your Family gesny. Later is daar op skool vir mekaar 

geroep, wanneer Toit naby was: “Wees vrolik!” 

Toit kyk nou na die maer meisietjie op die swaai, die een been wat 

triomfantlik opskop.  

 Mei Fang is stil terwyl sy dink. Sy kyk na die verkeer wat buite die huurmotor 

verbyjaag.  

 “I guess two things happened then, and they’re contradictory, I know, but 

that’s me. Firstly, I felt relieved that my mother had chosen my sister to be her 

favourite. And then, on another level, I was determined to do better, so that I could 

become her favourite again. I was so overjoyed when she took me to one side and 

told me that I was the child all mothers wanted. Of course, I later discovered that she 

said exactly the same thing to Kai Ling.” 

 Mei Fang glimlag terwyl sy deur die venster kyk, maar daar is geen humor of 

warmte in haar gesig nie.  
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 “But there was one thing which loved me, really loved me. My violin. I had 

been given the violin the previous year, and I hated the thing. But when I realised that 

I was better than my sister, I wanted to practise more. And the violin never lied about 

how it felt about me. If I did something wrong, it immediately told me. And when I 

did something right, it told me so. Not to win my affection, but just to let me know 

how I was doing. And once I conquered the violin, I felt that I could do anything.” 

 Sy het die hele tyd deur die venster gekyk, maar nou draai sy na Toit.  

 “I had to learn by myself how to be strong. Not just be a pretty little girl who 

could go to her daddy’s lap and cry. Thát’s what I want from life.” 

Sy sê niks daarna nie, maar Toit weet wat haar boodskap is. Sy het haarself 

sterk gemaak, en Toit moet dieselfde doen as hy in haar span wil bly.  

 Toit knik sy kop. Dan neem hy die foto en viool by haar. Hy lê hulle in die 

koffertjie neer en maak dit toe.  

 “You are teaching me how to be stronger,” vertel hy.  

 Mei Fang lê haar hand oor syne. Sy verstaan wat hy probeer sê.  

 “I hope that I can be good enough,” sê hy saggies. 

 Sy lê teen hom, met haar kop op sy skouer. Sy druk haar hand onder sy arm 

in.  

 “You are,” laat sy weet.  

 Hulle stop by ŉ verkeerslig.  

 “What are those houses?” vra Toit. 

 Mei Fang moet oor Toit lê om deur die taxi se venster te kan sien. 

 “That was for the army,” antwoord sy. 

 Sy maak die handgebaar van iemand wat salueer. 

 “The army?” 
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 “Before, the Japanese came here with their army.” 

 “So who lives there now? Can we live there?” 

 Mei Fang kyk na hom, en hy dog eers sy verstaan nie die vraag nie. Toe besef 

hy dat sy sy woorde probeer ontleed. 

 “Yes,” sê hy en trek haar nader. “I want you and me to live there.” 

 “Together?” 

 Sy trek effens weg om na sy gesig te kyk. Hy sien dat sy bly is, maar ook 

agterdogtig. Sy wil weet hoe ernstig hy is oor die voorstel, hul verhouding. 

 “I want us to live there, together,” sê hy. “Forever.” 

 Sy sê vir die taxibestuurder om by die gebied in te ry. 

 Die rooi teëldakke van die huise wys plek-plek deur die digte groen bome. 

Daar is ŉ groot sementmuur om die kompleks, oud en rustig. Hulle ry om die 

kompleks totdat hulle die ingang vind. ŉ Groot hek is by die muur ingebou. Die hek 

is oop, en hulle ry deur. Die strate is smal en ongeteer, maar met ronde klippe uitgelê. 

Hulle hou stil en klim uit. ŉ Vrou vee voor haar huis met ŉ grasbesem. Mei Fang 

groet en vra of enige van die huise leeg is. 

 Sy antwoord in Taiwannees, maar Toit val haar in die rede, en sê dat hy nie 

Taiwannees verstaan nie. Sy is vir ŉ oomblik verbaas dat hy Sjinees praat, en wys 

dan met haar arm. Agter haar huis is ŉ daar leë plek, vertel sy. Toit en Mei Fang 

bedank haar, klim weer in die taxi en ry na die volgende straatjie.  

Die huisie is laag, die rooi teëldak krul aan albei kante van die huis op. Die 

huis is baie oud. Toit sien dat dit nie een huis is nie, maar drie, in die vorm van ŉ U. 

Daarom is daar ŉ groot stuk oop grond voor die huis se voordeur. En omdat die huis 

op ŉ hoek gebou is, is daar meer gras en bome. Die gras is lank. Die bome is groot en 
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groen met dik swart, knopperige stamme. Voëls roep. Die klank van die stad is ver 

weg. Hy raak onmiddellik verlief op die plek, die tuin wat wild groei.   

 Die huis is net een verdieping hoog, en dit is een van die redes waarom Toit 

daar wil woon. Hy is nou al deur twee groot aardbewings in Taiwan, en elke keer was 

dit traumaties vir hom. Daar was ŉ paar kleiner aardbewings, maar toe was dit net ŉ 

ligte getril van die grond en ŉ snaakse, rollende klank, soos gruis of klippies wat 

rondspoel op ŉ stuk sinkplaat.  

 Die eerste groot aardbewing was in die vroeë ure van die oggend, toe Toit op 

sy diepste geslaap het. Dit het ŉ lang tyd geneem om wakker te word, en terwyl hy 

deur die lang tonnel gekom het, het sy gedagtes rigting probeer kry. Sy voete het oor 

die een rand van die bed gegly, en toe sy kop oor die ander rand. Die kussings het op 

die grond gelê toe hy wakker word. Hy het na die venster toe gehardloop, maar dit 

was nie maklik nie, omdat die vloer heen en weer gekantel het. Hy het begin om sy 

kortbroek aan te trek en hy moes teen die muur leun om sy balans te hou. En toe was 

dit oor. 

 Daar was nog ŉ paar skokke deur die nag, en hy het gelê en kyk hoe die 

hangkas teen die muur stamp. 

 Toe die volgende groot aardbewing kom, was Mei Fang by hom. Dit was weer 

in die nag, maar hierdie keer nog voor middernag. Hy het vir Mei Fang teen hom 

vasgedruk waar hulle in die deurkosyn gestaan het, en sy enigste gedagte was dat as 

hulle vanaand moet sterf, die mense sal kom kyk na haar naakte liggaam.  

Hy wil nie hoog in ŉ woonstel woon nie omdat hy bang is dat die aardbewing 

sy woonstel sal laat omval. Hy het dit ŉ paar keer in die koerante en op die televisie 

gesien, hele geboue wat omgeval het, lang geboue wat nou op hul sy lê, en die beeld 

het in sy kop vasgesteek. Hierdie ou Japannese huisie is perfek vir Toit.  
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 Toit en Mei Fang stap agterom die huis om te kyk hoe dit daar lyk. Hulle hoor 

ŉ geroep. 

 “It sounds like a kitten,” sê Toit. 

 Hulle soek, en toe Mei Fang agter ŉ groot kartondoos kyk, sien sy die diertjie.  

 “Toit,” roep sy. “Here he is.” 

 Toit tel die katjie op, en nou skreeu die outjie eers. Sy oë is al oop. Hy is 

bruin-grys, met swart ringe om sy stert. Sy stert is stokstyf en bewe effens. Sy hare 

staan wild, nog ver van platlê.  

 Toit en Mei Fang weet nou dat hierdie hul huis gaan wees.  

***** 

Mei Fang se vistenk staan in die voorkamer, die water ŉ delikate groengrys. Die 

vissies is oranje en grys, swart en silwer, eksotiese kleure, en hulle herken vir Toit of 

Mei Fang wanneer hulle naderkom om hul kos te gee. Dan swem die vissies na die 

glas en volg hul hande. Toit noem die vissies watervoëls, en vertaal vir Mei Fang. Dis 

vir haar ŉ mooi woord. Sy probeer dit in Afrikaans sê, en kom later redelik naby 

daaraan. Die vissies swem stadig heen en weer, maar snags is daar ŉ vissie wat nou 

en dan woes deur die water skiet. Die vissie lyk soos ŉ klein haaitjie, en Toit kan hom 

hoor, hoe die water in die nag se stilte plas. Mei Fang hoor dit nooit nie omdat sy vas 

slaap.  

 Dit is Saterdag, en stil buite. Daar was vroeër ŉ klomp seuns, maar hulle is 

iewers heen met hul fietse. Miskien na die kanaal hier naby. By iemand se huis word 

daar karaoke gesing, ŉ ou man wat uit volle bors en vals ŉ ou liedjie sing. 

 Daar is ŉ klop aan die deur. Toit herken Evan se klop. Hy gaan maak vir hom 

oop.  

 “Kom in,” nooi Toit.  

Deleted: ’n

Deleted: ’n

Deleted: ’n

Deleted: ’n

Deleted: ’n

Deleted: tenk 

Deleted: ’n

Deleted: ’n



 

 136

Deur die oop voordeur kan Toit die motorfietse sien, langs mekaar onder die 

skadu van die boom wat oor die huis se dak groei. Verder weg, op die hoek van die 

werf is ŉ groot kleibak met pienk en oranje blomme.  

Toit en Evan gaan sit in die voorkamer. Mei Fang kyk op en knik haar kop vir 

Evan, en gaan dan verder met haar werk.  

Die kat is nou al heelwat groter, en hardloop heen en weer oor die voorkamer 

en kombuis se vloer soos hy ŉ bol papier rondkap met sy pote. Vir ŉ oomblik byt hy 

die papier, lê op sy sy, en skop met sy agterpote na die bol. Dan spring hy skielik 

weer orent en die jagtog word voortgesit. ŉ Paar keer kom hy verby Toit se voete. 

Toit se koffiebeker is leeg, en hy draai die koppie om sodat die oortjie netjies parallel 

met die rant van die tafel is. 

 “I must tell you about my dream,” sê hy skielik vir Mei Fang. 

 Sy sit by die kombuistafel, besig om te werk op haar draagbare rekenaar. Sy 

draai om sodat sy na hom kan kyk. Toit sien dat Evan bewus is dat Toit die droom vir 

haar gaan vertel, en nie vir hom nie. 

 Evan sit oorkant Toit op ŉ groot rottangrusbank. Die son kom deur die venster 

in, agter Evan se kop.  

 “So? Tell me,” por Mei Fang aan. 

 “Well, I’m at a beach which I know is somewhere in the Mediterranean, but it 

changes until it becomes the Brandwacht dam in Worcester. We used to go there as 

kids. Anyway, now the other holidaymakers and I are swimming. I’m holding a 

mirror. I’m still in the grey water. The beam that the mirror throws at the swimmers 

photographs them, as though the mirror is a video camera. A man swims by in a big 

box which looks like a Punch and Judy puppet theater box.” 

Mei Fang lag hard, en sy buk vorentoe. Haar een hand hou haar bobeen vas.  
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  “What is Punch and Judy?” 

 “It’s a puppet show. The man hides behind the box, and holds two puppets up 

in his hands ...” 

 “I know,” val sy hom in die rede. “We have it in China.” 

 “I know that the man is Spanish,” gaan Toit verder. “And that he doesn’t like 

it when I photograph him. Then, close to the beach is a man in an old-fashioned 

bathing costume. Like the kind Tarzan wore. He’s also wearing a white vest. One 

without sleeves.” 

 “A vest?” vra Mei Fang, en Toit knik sy kop.  

 Mei Fang snork weer soos sy lag. Sy draai om sodat sy beter kan luister, haar 

arm oor die agterkant van haar stoel. Evan hou hulle dop. Hy probeer verstaan hoe 

hierdie twee mense hierdie vreemde kommunikasie kan verstaan. Dis nie net die 

droom se beelde nie, maar die ontbloting van Toit wat Mei Fang so maklik lees. Evan 

sien hoe hulle soos twee diere is wat saam in lang gras speel, asof die wêreld buite nie 

bestaan nie.  

 “But this man is unfit and very white. When I float past him, his vest is 

somehow gone, and as I get behind him, I see that the word Satan has been tattooed 

on the right side of his shoulder. The letters aren’t from left to right, but from top to 

bottom. The letters are formed in a strange manner. I know that these letters are in 

Russian Cyrillic, even though the word is English.” 

 Mei Fang kyk ŉ rukkie na Toit, en dan draai sy om en werk verder. 

 “Ek wens ons kon só praat,” sê Evan. 

 “Jy en Judy?” 

 “Ek en enige vrou.” 

 Evan is stil vir ŉ paar oomblikke. 
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 “Ek sien iets van Johannesburg op die televisie, dan wil ek dáár wees. Dan 

gaan ek so vinnig as wat ek kan. Dan sien ek iets van Taipei, Londen, New York, en 

ek moet daar wees. Maar elke keer as ek daar kom, is dit nog dieselfde ék wat daar is. 

En ek met die vroumense, ek kan nie dat een verbygaan nie. Ek wil nie doodgaan nie, 

en dink: ‘Ek moes haar gehad het.’ Ek kan nie.” 

 Mei Fang hoor die Afrikaans, en dink dat hulle iets bespreek wat sy nie mag 

hoor nie. Haar gesig is kwaad. 

 “Nou wat is haar probleem?” vra Evan. 

 Hy hou sy stemtoon neutraal en kyk nie na Mei Fang nie. 

 “Die liefde en sy vriend commitment is ŉ groot probleem hier by ons,” 

antwoord Toit. “Sy is kwaad omdat sy wil hê dat ek haar moet vertel dat ek haar 

liefhet.” 

 “Maar jy is mos,” sê Evan verbaas. 

 “Ja, maar ek is bang om dit vir haar te sê. Hoekom weet ek nie. Ek kan nie 

soos jy ŉ ander mens se gevoelens liggies neem nie.” 

 Toit weet dat hy nie die hele waarheid gee nie, dat hy te skaam is. Skaam vir 

homself, en bang dat Evan sal dink dat sy ouers belaglik is. Hy het nooit gehoor dat 

hulle sê dat hulle vir mekaar lief is nie. Daar was net ŉ soort neutrale status quo. Wat 

as hy vir Mei Fang vertel dat hy haar liefhet, en haar by só ŉ situasie insleep? Maar 

Toit sê niks vir Evan daarvan nie.  

 Evan dink ŉ oomblik lank na. Hy neem nie aanstoot oor Toit se woorde nie.  

 “Jy moet dit vir haar sê,” meen hy. 

 “Don’t speak Afrikaans,” sê Mei Fang kwaad. 

 Sy weet dat hulle haar bespreek, onbeskof reg voor haar, in ŉ taal wat sy nie 

verstaan nie. 
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 “He’s telling me that he loves you,” vertel Evan. 

Mei Fang kyk na Toit, verbaas. Hy sien die blydskap in haar oë, asook iets 

anders, dat sy vir nog informasie wag. Daar moet sekerlik nog iets kom.  

Buite kom die onk-onk van die roomysverkoper se toeter. Hy maak altyd ŉ 

draai by die speelplek oorkant die kanaal. Toit kan tot laat die gelag en geroep van die 

kinders hoor. Hy staan op, neem Mei Fang se hand en lei haar na buite. Hulle gaan sit 

op ŉ ou donkerhoutrusbank. Die rusbank is onder ŉ afdak waar plante dig rank. Voor 

hulle is ŉ ou tafeltjie met ŉ teestel op. 

 “Do you remember about synchronising watches?” vra hy, en sy knik haar 

kop. 

 Hy het laas week vir haar hierdie uitdrukking geleer. 

 “Well, I want to synchronise watches now,” begin hy. 

 Haar hande lê in haar skoot. Sy kyk vir hom en wag dat hy moet praat. 

 “I fell in love with you the first moment I saw you in the restaurant.” 

 Sy wil glimlag en iets sê, maar hy stop haar. Evan kom by die huis uit. Hy 

skakel sy motorfiets aan en ry weg, met ŉ waai van ŉ hand na Toit en Mei Fang.  

 “I’ve never known how to say it. But I guess it’s very simple: I love you. I 

want to be with you. Always. I don’t know how to do this, this love-thing. My parents 

weren’t a good example. They just glided around one another. I don’t want us to be 

like that. But it seems that you and I are different, we seem to be able to make 

sparks.” 

 Mei Fang neem nou Toit se hand in albei hare, en sy glimlag vir hom. 

 “I want us to be together, I want so many things. I want our children to look 

like you.” 
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 Haar oë maak groot oop. Hy trek haar na hom toe. Sy sit haar arms om sy 

skouers. Hy druk haar teen hom vas. Hulle sit lank so. Toit hou die agterkant van haar 

kop in sy een hand. Haar hare is in ŉ vlegsel. Omdat Toit dit een keer in ŉ tydskrif 

gesien het en gesê het dat hy daarvan hou. Nou voel hy die sagte hare wat vasgevang 

is en die kabels wat deurmekaar gedraai is, die lang vlegsel wat teen haar nek aflê. 

Die pragtige, blink hare. Die bomme kan maar val. Die hekse wat van die dak afhang, 

kan maar gluur met rooi oë en skerp tandjies.  

 “I love you,” sê hy saggies. “Wô ai ni.” 

*****  

Toe Toit by die huis inkom, sien hy dat Mei Fang se rekenaar en klawerbord 

aangeskakel is. Sy moet voor die einde van die week die musiek gekomponeer hê vir 

die nuwe televisie-advertensie. Gentle, melodic. To inspire buying, het sy gelag. Hy 

sien iets anders uit die hoek van sy oog. Op die vistenk. Hy sit sy sak langs die deur 

neer en gaan kyk. 

 Daar is stukkies papier op die glas van die vistenk geplak. Hy kyk, maar dit 

maak nie vir hom sin nie. Dan kom Mei Fang by die agterdeur in. Sy staan en hou 

hom dop, ŉ trotse glimlag op haar mond. Toit staan orent. 

 “I don’t get it,” erken hy. “What are these pieces of paper for?” 

 Sy trek ŉ gesig asof sy met die dom kind in die klas praat. 

 “They’re pictures of pop stars,” kondig Mei Fang aan. “They like them.” 

 Toit gaan staan nou langs Mei Fang aan die ander kant van die bak sodat hy 

deur die water kan kyk. Ja, daar is die gesigte van die popsterre, seuns en meisies wat 

glimlag. Daar is ŉ paar prente van die vyf seuns wat almal op hol het. Hulle is 

blykbaar ook die vissies se gunsteling sangers.  

 Hy vou haar in sy arms toe.   
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 “I worship you,” sê Toit. 

 Mei Fang trek weg. Sy frons terwyl sy in Toit se oë kyk.  

 “No, don’t.” 

 Hy wil iets sê, maar sy val hom in die rede. 

 “No-one deserves to be worshipped. Not our parents. Not the President. Not 

the Pope. Nobody.” 
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Hoofstuk 10 

 

 

Toit noem sy dagboek “Die dagboek van Leonardo da Slanghoek”. Hy is half-en-half 

vererg met homself, omdat hy doen wat Kurt Cobain gedoen het, en Cobain se 

geskrywery is vir Toit net irriterend. Maar nes Cobain nie heroïen kon los nie, so word 

Toit ook verslaaf aan skryf in die dagboek.  

 Soms is daar net krapmerke, heen en weer, asof Toit die pen se ink wou laat 

vloei, en ander kere los woorde.  

 “Noord!” 

 “When you hear the signal, it will be 12:20 and 30 seconds. Exactly.” 

“I’ll give my right arm to be ambidextrous.”  

“Sokkerwedstryd – Duitsland teen Engeland. Duitsland score. Speler se naam is 

Frantz. Omroeper: Frantz scores ..! Luisteraars kan nie verstaan nie. France? I thought it 

was England against Germany?!”  

Dan is daar bladsye lank geskryf, waar Toit drome neergeskryf, of gedagtes 

probeer formuleer het.  

“Ek glo nie in ŉ God wat na gebede luister nie, ek glo nie in ŉ miljoen dollar 

nie, en glo nie in romantiese liefde nie, maar ek MOET aan iets glo. Ek MOET ŉ anker 

hê. Gŉ wonder dat Old Mutual se embleem 3 ankers is nie. Ek wil ook insurance from 

the big guy in the sky koop.” 

Naïewe gedagtes en swak formulering wat Toit onbevredig laat voel. Wat hy wil 

sê is nog nie daar nie. Hy wens hy kon handgebare neerskryf. Pousetjies, stemtone.  

“Innuendo and his dark niece, Sarcasm,” skryf Toit.  
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 ŉ Paar keer is daar prentjies geteken, kinderlike kraptekeninge. Op een bladsy is 

daar ŉ wortel geteken, en langs die wortel ŉ spraakballon, met die wortel se woorde 

daarin: “What’s the time, old boy?” Onder die wortel is ŉ dobbelsteen, en die 

dobbelsteen se antwoord is: “It’s party time!” Die woorde maak vir Toit gŉ sin nie. Dit 

is nie eers iets wat hy gedroom het nie, maar toe hy klaar geteken en geskryf het, was 

hierdie prentjies en woorde voor hom, asof hy vir ŉ paar oomblikke geslaap en ŉ stoute 

kind sy hand geneem en geskryf het. Op ŉ ander plek is ŉ grap geskryf:  

 “Dog licking his balls. Man says: “Gee, I wish I could do that.” Friend replies: 

“Give him a biscuit. Maybe he’ll let you.’” 

 Op een bladsy is ŉ lys, genaamd “Toit”. Op die oorkantste bladsy is “Mei Fang”. 

Onder Toit is daar geskryf: “Afrikaans-sprekend. Nie Afrikaner. 6’ 1’’. Hou van tennis. 

Hou van katte. Is nou in Taiwan.” 

Later is daar weer geskryf, met ŉ ander pen, hierdie pen se ink ŉ donkerder blou, 

en die woorde is vinnig geskryf:  “Die tyd toe Mamma ŉ motorfietsie gekoop het. 

‘My Langpadsleutel’ het sy vir Pappa gelag. Dit was vir Pappa nie snaaks nie. Sy het 

aangedring om vir my daarmee skool toe te neem. Daar was nie plek vir Daniel nie. 

Pappa moes vir Daniel in die bakkie neem.” 

 Woorde is uitgekrap, so erg dat mens nie kan sien wat daar geskryf was nie, 

asook op die agterkant van die bladsy gekrap. Asof hy iets vir die FBI of CIA wegsteek. 

Toe het hy verder geskryf. 

 “Ons is by die skool weg, op pad huis toe. Al die kinders was daar. Ek wou ŉ 

befokte attitude op die motorfiets gooi, sodat almal my kon beny. Ek het kil na iets ver 

weg gekyk, dodelik en verveeld. Ek het my heup eenkant toe gestoot, om te wys dat ek 

fokkol voel. Dit het gemaak dat Mamma die motorfiets laat val. Daar in die straat. Al die 
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kinders het gelag. Veral toe Mamma my teen die kop klap. En dit was toe dat Marleen 

daar verby kom in haar ma se Mercedes.” 

 Toit moes hier ŉ tyd lank ophou skryf het terwyl hy gedink het, omdat die 

handskrif daarna effens anders is.  

 “Ek is ŉ poes.” 

 Elke keer wanneer Toit hierdie woorde lees, wil hy hulle uitkrap. Hy moet 

sekerlik iets beter kan formuleer. Maar sy pen bly in die lug. Wat sal hy anders kan 

skryf? Ander, sagter woorde sal tog nie die waarheid verander nie? 

 Onder Mei Fang se naam is ook geskryf.  

“Mooi. Sjinees. Swart, reguit hare. Is ietwat famous in Taiwan vir sjampoe-

advertensie op TV. Fyn sin vir humor. Speel viool. Swem elke dag.” 

 En dan is dit asof Toit iets onthou, en daar is ŉ hele stuk geskryf. 

 “Ons was by die swembad. Ons was vroeg. Ons moes wag voordat ons kon 

swem. Daar was gŉ ander mense nie. Ons het in die groot stoel gesit. Die stoel lyk soos 

ŉ vink se nes, en hang van die dak af. Ons het net daar gesit. Toe was daar ŉ vreemde 

klank. Toe ons opkyk sien ons dat dit die klank van die swembad se water is. Die water 

het oor die rand van die swembad gestort. Dit was ŉ aardbewing.  

 Swem elke dag omdat sy ŉ roetine moet hê. Haar anker/Old Mutual. Hou van 

seekos. Hou van diere. Het demone. Kan lekker bedonnerd word. Vir die belangrike 

dinge sal sy eers om en om rondfok, totdat ek dit uit haar moet kry. Nie omdat sy 

speletjies wil speel nie, maar omdat sy bang is om haarself te ontbloot en dan seer te kry. 

As jy sê dat jy van my hou, sal ek ook sê dat ek van jou hou. Maar jy moet dit eerste sê. 

Wil gerespekteer word omdat sy hard gewerk het om haarself te respekteer. Wonder of 

ek met haar speel – my Oosterse poppie oor wie ek later kan lag om die braaivuur saam 

met die manne.” 
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 Maar die laaste sin het hy ŉ streep deurgetrek asof hy ongemaklik oor hierdie 

woorde voel.  

 “Ek het haar lief en sy weet dit. Sy is 5’5’’. Is skraal, maar het baie krag in haar 

arms. Het een vorige kêrel gehad. Niks om oor jaloers te wees nie. Dit was maar lomp, 

en is verby. Goodbye, Meraai. Totsiens.”  

En dan het Toit later geskryf, hierdie keer in swart ink, ŉ nuwe pen.  

“Sy het my vertel van The Girl. Ook ander karakters/aspekte van Mei Fang-

wees. Eintlik wonderlik om hierdie insig gegun te word. Groot geskenk. This is for you. 

I give it to you because I think that you can play well with it. 

The Girl is die Mei Fang wat sy graag wil wees. Eintlik is. Maar The Girl kom 

nie altyd uit nie. Dikwels word sy die agtergrond ingestoot deur The Bitch. The Bitch is 

hardegat en sonder emosies. All business. Moenie met my rondfok nie. Jy weet wat ek 

wil hê – doen dit. The Bitch het blykbaar groot lelike tande en sterk arms. Sy is ŉ reus. 

Sy dra swart.  

The Bitch se ying moet mos sy yang hê, en hier kom sy nou, dames en here: The 

Princess Dancing in the Garden …! ŉ Suiker-poppie wat om en om draai, nêrens gaan 

nie, arms omhoog, asof sy aan ŉ soldaat oorgee, belowe om soet te wees.” 

Toit het ŉ paar krapmerke hier gemaak, en gesigte geteken terwyl hy gedink het.  

“Stupid glimlaggie met rooi lippies wat net soet woordjies sal fluister, uitasem 

en opgewonde. The Dancing Princess. Mei Fang háát dit wanneer sy die 

minderwaardige rol van The Dancing Princess aanneem. Albei karakters is nie Mei Fang 

nie. Defence mechanisms. Ek dink sy het hulle aan my gebieg sodat sy hulle kan neerlê, 

en net The Girl kan wees. Dit was obviously baie moeilik om dit aan my te erken.”  

Mei Fang kom die huis in en vir ŉ oomblik is sy in silhoeët, die wit sonskyn 

agter haar. Sy kom staan nader. Toit kan sien dat sy bly is oor iets.  
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“That white dog was looking down the road,” vertel sy met ŉ lag in haar stem. 

“Looking so intently!” 

Sy maak dan haar skouers krom, haar lyf styf, en lag. Toit lag saam. Mei Fang 

ken al die honde in die buurt, en sy weet wie die ouers van die nuwe babahondjies is wat 

gekom het. Sy sal soms ŉ hond voorkeer. 

“Ek ken vir jou,” sal sy die hond in Sjinees vertel. “Jou pa was daardie suiplap 

van die noorde. Wat daar by die hawe gewerk het.” 

Die honde sal altyd naderkom met sterte wat swaai, maar dié wat uitgeskel word 

sal wegsluip, skaam en skuldig.  

“There was some new dog further down the street, running along with his nose 

to the ground. But when he saw the white dog he froze.” 

Mei Fang lag lekker. Die wit hond is blykbaar die baas van die plaas in die 

volgende straat, omdat daar deesdae baie klein wit hondjies rondhardloop, almal met 

dieselfde lang snoet en stywe stert.  

“The white dog burst into action, and sent that clown packing.” 

Sent that clown packing, dink Toit. Dit kom van die rolprent wat hulle laas week 

gaan kyk het. Dit is vanselfsprekend dat die wit hond dit nie hier rond sal waag nie. Mei 

Fang se hond sal dit onder geen omstandighede  toelaat nie.  

Sy kyk na die boek waarin Toit skryf. Sy besef skielik iets. 

“You never read novels. Always magazines and biographies,” sê sy.  

Toit kyk na haar maar sê niks. Mei Fang plaas haar hand vlugtig op sy kop en 

gaan dan kamer toe. Hy is skaars daarvan bewus. Dit is soos sy pa. Sy pa het weinig 

fiksie gelees. Daar was dosyne tydskrifte en boeke, maar net enkele romans. Die 

tydskrifte was vol prente van kameras en videokameras, en die boeke was meestal oor 
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aardrykskunde. Daar was ŉ hele paar outobiografieë. Nes Toit nou outobiografieë en 

rekenaartydskrifte lees.  
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Hoofstuk 11 

 

 

Toit parkeer sy motorfiets. Die enjin raas hier onder die afdak voor Mei Fang se ouers 

se huis. Hy skakel die motorfiets af en dan is dit stil. Nou is daar net die klank van 

babavoëltjies oorkant die straat. Toit weet dat dit ŉ hok vol kuikens is, omdat die 

kinders oorkant laas vir hom geroep het om te kom kyk. Daar is dag en nag ŉ lig aan. 

Hy kan hoor dat die kuikentjies nou al heelwat groter is. Mei Fang klim af. Hy doen 

dieselfde. Hulle haal hul valhelms af en hang dit oor die motorfiets se spieëls. Dan 

maak sy die voordeur oop en hulle gaan in. Om die deur se rante is daar rooi Lucky 

Letters geplak. Toit verstaan nie die woorde nie, maar Mei Fang het hom vertel dat 

die woorde mense by die huis verwelkom, asook die goeie geeste.  

 Hulle is in die voorkamer. Daar is niemand daar nie, net die televisiestel wat 

aan is. Toit gaan sit en Mei Fang staan voor die groot houttempel. Sy plaas haar 

hande teen mekaar, voor haar bors, en knik haar kop, drie maal. Dan verdwyn sy die 

huis in. Die swaar donkerhouttempel staan teen die muur wat na die straat wys. Die 

hout is gekerf, baie ornamenteel. Daar is twee rooi lampies en ŉ standbeeldjie van 

Boeddha. Aan albei kante van Boeddha is ŉ ronde vaas met blomme. Heel voor op 

die houttempel is ŉ groot glasbak. Die bak is vol wierook-as. Die wierookstokkies is 

nou dood en lyk soos dooie blomme se stamme. Die dag toe geluk uitgedeel was, het 

ek laaste in die ry gestaan, het Toit kamma melodramaties een dag in Kaapstad vir 

Evan gesê. Evan het gelag. Hy het een van die dooie blomme uit die vaas in sy ma se 

voorkamer geneem en vir Toit gegee. Kou aan hierdie kokablaar, as simbool. Evan 

kon nie aan ŉ gepaste simbool dink nie, het vasgehaak, en dít was vir Toit snaaks. 

Toit het hard gelag. Evan het sy gesig vroom gehou, met ŉ effense frons tussen die oë 
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omdat hy vir hierdie stout kind kwaad was. Nee. Nie kwaad nie. Eerder teleurgesteld. 

Diep, diep teleurstelling. Dit het Toit net meer laat lag.  

 Teen die mure is daar ŉ paar prente, maar die grootste prent is iets wat in 

Sjinees geskryf is. Mei Fang se pa het vir Toit gewys waar die letters mooi geskilder 

is, en het probeer om die slagspreuk te verduidelik. Toit het net die helfte daarvan 

verstaan, maar dit was genoeg om die betekenis vir homself verder uit te brei. Dit was 

vir Toit asof daar orals slagspreuke, advies is. Net hy wat dit nooit kan verstaan nie. 

Maar hy het deesdae ŉ groot sprong gemaak. Een van Evan se handvol woorde: a 

quantum leap. Of sy ander uitdrukking, dat hy dikwels dinge deur die proses van 

osmose leer. Maar gee die vent gelyk, dit was ŉ handige beeld. Toit hét die laaste tyd 

iets geleer, soos deur ŉ proses van osmose. Eers was die kennis buite hom, maar 

bietjie vir bietjie het dit ingedring, deur sy vel, tot in sy brein, sy siel, en nou was dit 

deel van hom. Hy het dit nou besit. Hy het gedink dat hy nie goed genoeg was om ŉ 

vol lewe te lei nie. Maar die ding is, die lewe is nie vol nie. Die lewe is maar die lewe. 

Met sy kinkels en kabels. En dáárin lê volheid, as jy dit eers raaksien. En al die 

probleme wat hy kry, dit kan hy oplos. Die pap wiel laas week. Maklik. Hy het ŉ taxi 

skool toe geneem, en toe hy terugkom, het hy die motorfiets met die pad langs gestoot 

tot by die motorfietswinkel. Die jong man met die lang kuif het die pap wiel binne 

vyf minute herstel. Toit het betaal, en siedaar, alles klaar. Die ding met Mei Fang. Hy 

het dit reggemaak. Party mense sê dat as jy genoeg geld na iets gooi, dit weggaan. Ja, 

maar as jy die ding konfronteer, gaan dit vinniger weg. En dan sien jy dat dit nie so 

moeilik was nie. Dit het altyd so moeilik gelyk om ŉ motor te bestuur, maar toe Toit 

self agter die stuurwiel inbeweeg het, was dit maklik. Die mite was soveel groter as 

die werklikheid. Toit het altyd té maklik misinformasie vir homself geskep. 
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Propaganda wat hy maklik geglo het omdat die plakkate so groot gelyk het, en hy so 

klein. Maar nie nou meer nie.  

Toit kyk nou ingedagte na die Koreaanse drama op die televisie en hy kan nie 

meegevoer raak deur die musiek of die gesigsuitdrukkings nie.  

 Hy het vir Mei Fang gevra hoe hy vir haar lyk. Sy moet hom beskryf. You’re 

tall, het sy begin. Maar toe val hy haar in die rede.  

 “Am I ugly?” wou hy weet. 

 “What? No, you’re not ugly. You’re not a pretty boy, but you’re ...”  

 Sy waai haar hand die kant toe en daai kant toe, op soek na ŉ woord, maar die 

handgebaar is goed genoeg.  

My ma het vir my dikwels vertel dat ek lelik was, omdat God my so gemaak 

het sodat ander mense kan weet dat ek sleg is. Mei Fang het haar vingers liggies oor 

sy mond geplaas. Nee, ek dink nie dat jy sleg is nie. Eintlik is jy ŉ baie goeie mens. 

En jy is vir my mooi. Nie soos ŉ rolprentster nie, maar werklik mooi. Wanneer jy 

dink, wanneer jy praat, hoe jou gesig jou vorm.    

 “Hello, Toit.” 

 Toit glimlag toe hy Mei Fang se ma sien. Hy staan op en sy waai met haar 

hande. 

 “No, sit.” 

 Mei Fang kom sit langs Toit, teenaan hom. Sy neem sy hande in hare, en dan 

lê sy haar kop teen sy skouer.  

 “I called my father,” laat sy weet. “He is coming.” 

 Toit kan aan Mei Fang se ma se houding sien dat Mei Fang haar vertel het van 

die rede vir hul besoek. Sy sê niks, maar sy weet. Hulle wag nou vir Mei Fang se pa 
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om van die winkel af terug te kom. Toit sien weer dat Mei Fang haar ma se gesig het, 

veral die mooi mond. 

 Dan word die voordeur oopgeskuif. Meneer Chen staan daar met die selfoon 

nog steeds in sy hand. In sy ander hand is die plastieksakkie met sy inkopies. Hy sê 

iets in Sjinees, en Toit kan sien dat hy bekommerd is. As iemand hom op die selfoon 

bel, moet dit slegte nuus wees. Hy haat die selfoon. Dan sien hy vir Toit. 

 “Toit, hello,” groet hy. 

 Hy kom agter dat daar iets anders in die lug is. Hy kyk hulle aan. Toit staan op 

en gaan na hom toe. Hy neem die man na ŉ stoel en laat hom sit. Hy staan voor 

meneer Chen. Hy moet nou die stemtoon gebruik van toespraak maak. Hy moet wys 

dat hy ernstig is. 

 “Mister Chen,” groet hy. “Your daughter is a wonderful woman. You and 

your wife have taught her well. I have fallen deeply in love with her, and I wish to 

marry her, with your permission.” 

 Meneer Chen lig sy arm op en roep iets, en hy lag. Toit verstaan nie al die 

woorde nie, maar hy besef dat hy goedgekeur word.  
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Hoofstuk 12 

 

 

Dit is vroegoggend. Die Bolandse lug is oop en blou, met sagte vlieswolke. Blou wat 

sag is, maar daar waar die lug die horison ontmoet is dit witter, valer. Dis asof daar 

niks is nie. Miskien is dít waar siele heen wegglip, dink Toit. Dun blou, en vaal soos 

die landskap wat plat lê. Toit en Mei Fang sê min, kyk net na die landskap om hulle.  

Dit was vir haar ŉ skok om uit te vind van die plaas, omdat sy toe besef het 

hoe min sy van Toit weet. Nooit, nie in ŉ miljoen jaar, sou sy gedink het dat hy ŉ 

plaaskind is nie. En watter verhale lê nog hier tussen die lang gras, waarvan sy nie 

weet nie? 

Toit is besig met sy eie gedagtes noudat hy teruggaan na die plaas van sy 

kinderdae. Sy weet dat hierdie mooi vir hom bekend is: hy bestuur die motor sonder 

om te aarsel. Hierdie paaie is diep in sy geheue gebêre. Maar Mei Fang sien ook dat 

Toit frons. Hulle het een keer langs die pad stilgehou en sy weet dat Toit soos iemand 

is wat in koue water moet swem, eers bietjie vir bietjie die water wil in.   

 Dit is vir Toit altyd vreemd om te dink aan hierdie plek as ŉ vallei. ŉ Vallei is 

vir hom iets gesonds, soos Ceres wat net om die draai lê. Of die plek waar Heidi en 

Peter in onskuld baljaar. Dié plek is geleë aan die voet van die Brandwacht-berge wat 

vroeg die skaduwees wil inkruip. Die naam is gepas, hierdie Slanghoek.  

Die kleur van die berge hier aan die skadukant is diepgroen en die blou is 

donker, fluweel. Ou kleure wat hom laat dink aan grotte en oerou kennis. Nader is die 

kleure ligter terwyl die son nog die bome en die wingerde vang. Hy kan nou die stilte 

van die plaaslande aan weerskante van die motor hoor. 
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Sy hande beweeg oor mekaar soos hy die motor om die draai van die smal 

teerpad af bestuur, op die geelbruin stofpad.  

Die bande maak nou ŉ sagter klank. Soos Pavlov se hond het hy geleer dat 

aan die einde van hierdie stofpad die slang se byt is. Die mooi klank van die bande 

wat vir hom nes sy moedertaal is. Op universiteit het een van die Engelse meisies 

gesê dat Afrikaans ŉ ingeboude neurose het. Kyk nou maar na ŉ woord soos 

“onheilspellend”. Een van die mooiste woorde, die klank daarvan, die poësie, maar in 

hierdie prag lê angs vasgevang.  

Toit sien die diep groen van die wingerde en die silwer lyne van die heinings, 

maar die beelde registreer nie in sy kop nie. Ingedagte ry hy verder. Hy dink vae 

gedagtes oor sy kinderdae, aan Daniel, sy ma en pa, maar hy sien helder beelde, asof 

dit gister was. Daniel wat buk om by die kraan water te drink. Naby die swembad was 

ŉ kraan, en Daniel het sy blonde kop na die kraan gebring en gedrink, skouers reeds 

sterk, hande groot. Toe Daniel orent staan was daar ŉ druppel water wat aan sy 

onderlip gehang het. Hy het met die agterkant van sy hand die druppel weggevee.  

Toit ry verder, met die reuk van die stofpad wat deur die afgerolde venster 

kom. En toe kan hy van die geboue sien, klein wit huisies van die werkers. Die 

huisies is in die verte, onder groot donker bome, met rook wat by een se skoorsteen 

uittrek. Toe sien hy die skuur. Die skuur waarvoor hy as kind so bang was. Hy onthou 

weer Daniel se stories van die hekse wat in die skuur woon. 

 Die plaas het oopgelê, rye wingerde wat uitloop. Die twee seuns het nooit 

deur die wingerde geloop nie. Toit was te bang om so ver van die huis te wees. Later, 

soos Daniel dapperder geword het, het hulle verder en verder van die huis weg-

beweeg. Eers was dit op die grasperk om die huis. Toe ŉ paar tree by die stofpad af.  
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 By die swembad kon hulle nie wees nie. Eers later, toe daar ŉ net oor die 

swembad gespan is, kon hulle daar speel. Om die swembad was groen gras, sag onder 

hul kaal voete. Dan ŉ rant blombeddings. Anderkant die tuinblomme was dit veld, 

wild, en bome wat groot en donker getoring het. Die blare donkergroen in die somer 

en rooi en oranje in die herfs voordat hulle grond toe geval het. Met wintertyd was die 

werf vol blare, en die swembad vuil met blare wat bruin en donker in die water gelê 

het.  

 Toe die swembad toegespan is, was die ganse verbouereerd. Hul swemplek 

was nou buite bereik. Toe moes daar vir die ganse ŉ vlak sementdam gemaak word. 

Hierin kon die twee seuns speel, die water net ŉ voet of wat diep. Toit het gegril vir 

die mos, veral wanneer Daniel handevol van die slymerige goed by sy hemp afgedruk 

het. 

 Twee jaar lank was Toit alleen by die huis toe Daniel skool toe gegaan het. 

Dit was in die tweede jaar dat Daniel gewaag het om by die grondpad af te loop, so 

ver as tot by die kelders. Daniel en Toit het net kelders toe gegaan wanneer dit saam 

met hul pa was, maar nou het Daniel alleen soontoe gegaan. Toit wou ook saamgaan. 

Maar toe vertel Daniel van hekse wat onderstebo in die dak hang en vir Daniel vra 

waar hulle vir Toit kan vind.  

 “Nee!” het Toit geroep, en sy kop geskud. 

 “Die grootste heks is baie kwaad vir jou…” 

 “Is nie!” 

 “Jy’t mos geld by haar gesteel.” 

 Toit wou stry, maar hy kon skaars asem kry. Hoe weet die heks van hom? En 

watse geld praat sy van? 

 “Hulle gaan nog vir jou kom haal,” het Daniel toe verder gesê. 
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Toit se gedagtes kom skielik terug na die hede toe hy om ŉ draai ry en die 

motor amper ŉ diep slaggat tref. Hy rem die stuurwiel en die motor ry om die gat. 

Iemand het klippe in die gat gesit om dit te probeer volmaak, maar dit was lank 

gelede.  

 Nou hou Toit aan met ry, stadig oor die oneweredige plaaspad. Mei Fang sê 

niks nie, sit net langs Toit terwyl hy weer sy mooi wêreld sien. Hy kyk ŉ paar keer na 

die kelders en kan die reuk en die donkerte beleef asof dit gister was. Hy ry al met die 

pad langs totdat hy by die hek kom. Daar draai hy in, en na ŉ paar minute sien hy die 

klomp bome van die huis in die verte.  

Dit is Sondag en die plaas is stil. Daar is geen mens te sien nie. Hy trek die 

motor van die pad af en kyk om hom, na die werkers se huisies, die wingerde. Droë 

geel gras groei hoog teen die heining. Hy skakel die motor af en klim uit. Mei Fang 

klim ook uit en strek haar lank uit. ŉ Paar keer hoor Toit voëls, maar veraf. 

“It’s so beautiful here,” sê sy saggies. 

Toit stap tot teen die heining langs die pad. Insekte vlieg rond en ŉ klein 

sprinkaan klim deur die lang, droë gras en spring toe weg. Doer ver kan hy die huis 

van sy kinderdae sien, weemoedig in die stilte.  

Toit staan lank daar, sy hande hou die boonste draad van die heining vas. Hy 

kyk nie na die huis nie. Hy hou die berge dop, kop agteroor soos hy kyk hoe die skerp 

heuwels by die grond uitbreek, en dan die hoë berge wat agter die heuwels lê, groen 

en blou die dun lug in. Hy hoor Mei Fang se voetstappe agter hom, drafskoene op die 

sagte stof van die pad. Sy kom langs hom staan. Na ŉ ruk loop hulle terug motor toe 

en ry weg. Na die stilte is die klank van die motor se enjin hard en indringend. 

Toe hulle by die plaashuis stop, sien Toit dat die plek verslons lyk. Sy pa se 

netjiese voortuin is nou nie meer so fascisties netjies nie. Hentie moes die motor 
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gehoor het, want die voordeur gaan oop en sy kom uit. Sy staan op die stoep. Hentie 

knip haar oë teen die son se skerp lig. En dan is sy doodstil. Toit het haar ses jaar laas 

gesien. Sy lyk nie ouer nie, maar anders. Anders as wat hy verwag het. Hy besef dat 

hy gedink het dat ŉ heks hom sou inwag, maar die vrou wat hier op die stoep staan, 

lyk soos enige ander mens.  

“Toit ...” sê die vrou. 

“Hallo, Ma,” antwoord Toit. 

Hentie hardloop lomp die stoep se trappies af en trek die tuin se hekkie oop. 

Haar arms is oop, en dan is sy by hom. Sy druk haarself teen hom. Hy sit sy arms om 

haar. Sy babbel iets, maar dit maak nie sin nie. Dan staan sy weg, hou nog steeds sy 

arms vas. Sy kyk na hom. Dan kyk sy na Mei Fang. 

“This is Mei Fang,” sê Toit in Engels. “I love her. I want to marry her.” 

Hentie se mond beweeg sonder om iets te sê. Dan los sy vir Toit en gaan na 

Mei Fang toe. Sy neem die meisie se hande in hare.  

“I’m só happy to meet you,” fluister Hentie opgewonde.  

Toit weet wat sy eintlik bedoel: dat daar iemand was wat na hom gekyk het 

terwyl hy weg was, en dat hulle nou saam hier is. 

“Come in,” stel Hentie voor. “Come in. It’s so hot outside.” 

Hentie neem Mei Fang se hand, en toe hulle die stoep se trappies uitklim, 

stamp sy met haar skouer teen Mei Fang sŉ, soos ŉ opgewonde skooldogter. By die 

voordeur stop Toit en Mei Fang. Hulle begin outomaties hul skoene uittrek en Hentie 

kyk hulle verbaas aan. Dan verstaan sy. Sy waai met haar hand. 

“No. It’s OK,” sê sy. “Don’t worry about your shoes.” 

Hulle gaan die huis binne, en Toit en Mei Fang kyk om hulle. Toit sien dat dit 

vir Mei Fang alles vreemd is: die meubels, die groot huis wat slegs een verdieping is.  
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“Sit, please.” 

Hentie gaan sit op haar gunsteling stoel. Toit en Mei Fang sit ook. Toit kyk 

om hom, verstom. Dit laat hom dink aan die dagboeke van die meisies in sy klasse, 

met prente van popsterre en foto’s van hul vriende, of prente van katjies, of bekende 

geboue in Europa. Die meisies se wish list, het hy dit genoem. Die voorkamer is 

verander in iets soos uit ŉ sprokie.  

Teen die mure is daar prente met gom vasgeplak, prente van Jesus, prente van 

blomme, kinders wat speel. Die meeste van die prente is uit tydskrifte uitgeknip. Hy 

sien dat van die prente se rante in patrone geknip is. Daar is ook skulpies, droë 

blomme en klein speelgoed teen die muur geplak. Hy kom agter dat Hentie vir hom 

kyk. Haar gesig straal. Hy sê niks, glimlag net floutjies.  

“Where were you?” vra sy vir Toit. 

“Taiwan,” antwoord hy. 

“Taiwan?!” herhaal sy, die ongeloof duidelik op haar gesig. 

Toit lag effens, en vertel haar van Taiwan, oor Evan. En dan stop hy. 

“Waar is Pa?” vra hy in Afrikaans. 

Hentie is vir ŉ oomblik stil. 

“Pappa is dood, Toit,” antwoord sy. 

Mei Fang besef dat iets verkeerd is. Toit is te geskok om te praat. Drie 

woordjies. Daar moet tog meer wees. 

“Hoe?” wil hy weet. “Wat het gebeur?” 

“Daar het vreemde mense na die plaas toe gekom. Hulle het vir Pappa in die 

wingerde gekry. Toe skiet hulle hom. Goddank dat ek en Sarie daardie dag op die 

dorp was.” 

“What’s wrong, Toit?” vra Mei Fang. 
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Sy kan dit nie meer verduur nie. 

“My father is dead.” 

Mei Fang skrik. Dis asof iemand koue water oor haar gegooi het. 

“Some men came here and shot him.” 

Mei Fang kan haar ore nie glo nie. Sy is te verstom om te praat. Sy weet nie 

wat om te sê of vra nie.  

“En Daniel?” vra Toit.  

Hentie kyk eers weg, en daar is iets soos skuld wat vlugtig oor haar gesig 

gaan. Dan weemoed. 

“Nadat Pappa dood is, is Daniel weg,” antwoord sy. 

Toit kan sien dat dit vir haar moeilik is om daaroor te praat, maar hy moet 

weet.  

“Hy het geweet dat ek nie sy ma is nie. En nadat Pappa dood is, het hy my 

gevra wie die plaas gaan kry. Ek sê toe jy, Toit. Hy is die volgende dag weg.” 

Hentie kyk voor haar. Toit wonder wat sy in haar gedagtes sien. 

“Hy is in Johannesburg. Hy is ŉ kroegman by ŉ hotel.”  

Toit knik sy kop, sê niks.  

 “Haai, ek is so onbeskof,” sê Hentie nou. “Laat ek vir ons tee maak.” 

“Nee,” sê Toit. “Ek wil eers ŉ ent gaan stap.” 

Hentie sit weer terug in haar stoel. Toit staan op.  

“Come,” sê hy vir Mei Fang. “Let’s go for a walk.”  

Toit en Mei Fang gaan by die agterdeur uit. Daar is die lang kerm-kraak van 

die gaasdeur vir die vlieë, en dan slaan die deur stadig en lui toe.  
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Later gaan die voordeur oop en Hentie hoor Toit en Mei Fang se stemme. Sy 

gaan voorkamer toe. Toit sit op die groot rusbank. Mei Fang gaan kyk na die 

ornamente op die kaggel. Daar lê ŉ boek.  

 “And this?” vra sy vir Toit. 

 Hy kom orent met ŉ kreun en gaan staan langs haar. Hy neem die boek. Dit is 

Albert Goldman se Elvis. 

 “Ah, Alwyn Prinsloo,” sê Hentie, en Toit glimlag. 

 Hentie gaan kombuis toe. Toit hoor haar besig met die teegoed. Hy lees ŉ 

stukkie. Dis die paragraaf waar Goldman vertel dat Elvis ŉ tweelingbroer gehad het, 

wat doodgebore is. Jesse Garon Presley. Dan plaas hy die boek terug op die kaggel, 

nie in die boekrak nie. 

 “It was my father’s favourite book,” vertel hy. “So my mother sees it as an 

ornament now.” 

 Mei Fang kyk in Toit se oë en verstaan wat hy haar vertel, oor sy ma, sy pa, 

die verhouding, die geskiedenis in hierdie huis. Dan kyk sy na die ander ornamente en 

foto’s op die kaggel. Daar is Toit in ŉ swembroek, sy nat hare plat teen sy kop. Hulle 

is op ŉ strand iewers. Hy staan met maer arms wat langs sy sye hang. Agter hom is 

die see baie blou, met wit skuim soos die branders na die strand toe rol. Hy is omtrent 

elf jaar oud.  

Hentie kom met ŉ skinkbord, tee en koppies die kamer in. Sy plaas die 

skinkbord op die tafeltjie. Mei Fang draai om en kyk na Hentie. 

 “Why did you say that he is ugly?” wil sy weet. “He was such a beautiful 

boy.” 

 Hentie frons effens. Sy weet nie waarvan Mei Fang praat nie. 

 “You used to tell him that he was ugly ...” begin Mei Fang verduidelik. 
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 Hentie sit haar hand teen haar wang. Sy onthou nou. 

 “Oh, but that was just ...” 

 Sy weet nie hoe om te verduidelik nie, en sy besef nou hoe wreed dit moes 

gewees het. 

 “Ma het gesê dat dit is sodat ander mense kan sien dat God nie van my hou 

nie,” vertel Toit. 

 Hentie sien dat dit vir Toit moeilik is om die woorde te sê, dat hy homself 

kalm moet hou. Sy staan stil. Hoe kón sy so iets gesê het? 

 “Toit, ek is so jammer,” fluister sy. “Ek weet nie wat my besiel het nie.” 

 Toit weet dat dit was omdat Hentie gedink het dat hy te jonk was om te 

verstaan, dat die woorde nie ŉ impak sou maak nie. Hy was mos nog half mens, half 

bobbejaan. Kom praat met my nadat jy jou stert verloor het. Nou weet sy dat dit glad 

nie so was nie. Inteendeel, dit was erger, omdat die kind nie die moed gehad het om 

haar woorde weg te waai nie.  

 “Toit, ek sê weer, ek is verskriklik jammer. Jy was eintlik ŉ mooi kind 

gewees.” 

 Verskrrriklik. Toit glimlag. Hy en Daniel het dikwels vir Hentie nagemaak, 

maar net wanneer hulle ver van die huis was. Dit was een van die woorde wat Daniel 

perfek nageboots het, saam met die duik van haar kop, die oë vir ŉ melodramatiese 

oomblik toe, om erns te wys. Die vingers van die twee hande deurmekaar gevleg. 

Verskrrriklik.  

 Mei Fang hou hulle dop. Sy sien dat die vinnige vlam van ou woede net so 

vinnig gaan lê. Sy draai terug na die ornamente en foto’s op die kaggel. Sy neem een 

van die foto’s. Dit is ŉ ry seuns in sportklere. Toit staan teen haar. Hy wys na ŉ 
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witkopseuntjie in die voorste ry. Die seuntjie sit in die middel en hou ŉ rugbybal vas. 

Op die rugbybal is daar in wit geskryf: “Worcester-Gimnasium, Onder-14 A-Span.” 

 “That’s Daniel,” spreek Toit die naam in Engels uit. “My brother. He saved 

my life once.” 

 “Wat?!” vra Hentie geskok. “Hoe dan so?” 

 Toit glimlag. 

 “Laat ek vertel,” begin hy.  

***** 

Op die plaas in die Slanghoekvallei was dit stil. Die berge tussen Kaapstad en 

Worcester het die lug ingetoring met diep skaduwees, rustig. Vir Toit het daar nie ŉ 

wyer wêreld bestaan nie: hierdie plaas was al wat hy geken het, en dan ook net die 

voortuin en agterplaas van die wit, wit huis wat blink in die hoë son, totdat die groot 

bome skuins skaduwees oor die plaashuis gegooi het. Die Australiese bessiebome met 

hul donker blare. Ook Weeping Bottle Brush bome en Zimbabwean Creepers, soos 

Hentie hulle genoem het. Hulle het hoog gerank, pienk blomme in die somermaande. 

Daar was ook pienk en pers blomme waarvan Toit die naam nie geken het nie. Die 

water van die swembad was helder blou en silwer. Sonbesies het dikwels skril en hard 

getjier-tjier, met voëls wat af en toe roep. Op die voorste grasperk was daar ŉ sproeier 

wat om en om ge-tip, -tip, -tip het.  

Skuins weg, duskant hoë, groen bome was die skuur waar Toit en Daniel soms 

gespeel het. Almal het gepraat van die ou skuur en die nuwe skuur. Laasgenoemde 

was eintlik ŉ paar skure, maar almal het dit bloot die nuwe skuur genoem. Die ou 

skuur was naby die huis en dit was waar die ou gereedskap gestoor is, besig om te 

roes, vergete. Agter die skuur was meer gereedskap. Wat hier gelê het, was dit wat 

nooit weer gebruik sou word nie. Hoenders en wilde katte het tussen die verbleikte 
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planke, stukke sinkplaat en ander rommel nesgemaak. Die rommel het hoog teen die 

agterste muur van die ou skuur gelê, warm in die son, behalwe dit wat onder die 

skadu van die groot akkerboom was.  

 Toit was alleen omdat Daniel skool toe is. Wanneer Daniel terugkom, sou 

hulle eet. Nou het Toit oor die rommel geklim op soek na iets interessants. Die 

hoenders het hom geïgnoreer, net nou en dan dopgehou, op een been, geel oë wat stip 

en uit die hoogte na hom kyk.  

 Die weer was nou al koeler. Toit was nog steeds kaalvoet, maar hy het nou ŉ 

trui gedra. Dit was eers Daniel se trui gewees.  

Daar was ŉ ou yskas teen die muur van die skuur, die wit van die yskas effens 

geel verbleik. Die yskas was oud, met ronde kante. Aan die bokant van die yskas was 

ŉ metaalwoord: “Fridgedaire”. Die jare se reën het roesmerke agter die Fridgedaire-

embleem gelaat waar die water teen die yskas afgeloop het, rooibruin traanmerke. Die 

rakke van die yskas was weg en dit het vir Toit gelyk soos ŉ kamer. Hy het homself 

opgetrek en binne-in die yskas gaan sit. Toe het hy sy bene opgetrek en hulle onder 

hom ingevou. Hy was nou binne-in die yskas, binne ŉ geheime plek.  

 Hy wou die deur nadertrek, maar dit was te swaar. Toe klim hy uit en stoot die 

deur totdat dit halfpad toe was. Hy’t weer by die yskas ingeklim en toe hy nou die 

deur toetrek, het die swaar deur maklik nadergekom. Die deur het die son uitgesny, en 

toe was daar die dowwe klank van die deur wat toeslaan, en ŉ klik-geluid. Dit was 

pikdonker. Toit se asem het weggeslaan van angs. Hy’t gestamp aan die deur, maar 

dit was toe. 

 “Toit!” het Daniel heelwat later geroep, oor en oor. “Mamma sê jy moet kom 

eet.” 
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 Daniel het oral gesoek, eers halfhartig, maar nou met ŉ tikkie vrees. Toit het 

nooit wegkruipertjie gespeel nie en hy sou nie so lank hierdie speletjie speel nie. Daar 

was nou woede in Daniel se stem, maar nie van kwaad wees nie, eerder van bang 

wees.  

 Daniel het langs die swembad gestaan en om hom gekyk. Waar kon hy nog 

soek? Hy was seker dat Toit hier agter iewers was. Dit was waar hulle altyd gespeel 

het, en Toit sou nie waag om alleen verder weg te gaan nie. Daniel het die geroeste 

stukke gereedskap agter die wit muur van die skuur gesien. En toe tref dit hom. Die 

yskas. Dit het nie sin gemaak nie, maar nog voordat hy aan die yskas se handvatsel 

getrek het, het hy reeds gewéét dat Toit daar binne was. 

 Toe hy die swaar deur ooptrek, het Toit daar gelê, amper bewusteloos. Daniel 

het hom uitgetrek en Toit het in die sand geval en bly lê. Toe Daniel hom uiteindelik 

op sy voete kry, het hy net daar gestaan met ŉ bleek gesig. Sy kortbroek was donker 

waar Toit homself natgemaak het.  

 “Kom,” het Daniel gesê, en omgedraai. 

 Toit het agterna gedraf, klein seunslyfie met groot kop. Hulle het by die 

agterdeur van die kombuis ingegaan. Toit het vir Daniel gevolg met die donker gang 

af na die eetkamer. Daar was dit ligter, die gordyne oopgetrek om die sonlig in te laat.  

 “Kom, Toit. Ons wag vir jou,” het Dries gesê.  

Toit het sy stoel uitgetrek en voor die stoel gaan staan. Toe lê hy vooroor, oor 

die stoel. Hy’t sy een been opgetrek, toe die ander. Toe hy op die stoel was, het hy 

omgedraai. Daniel het die laaste jaar vinnig uitgeskiet en kon al soos ŉ groot seun op 

die stoel gaan sit.  

 “Waar bly jy tog?!” het Hentie geïrriteerd gevra. “Kom sit. Die kos is al 

koud.” 
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 Toit het aan die ander kant van die tafel oorkant Daniel gesit en na Hentie 

gekyk met groot oë. Sy sien toe eers dat daar iets verkeerd is. 

 “Toit!” het sy geroep en vinnig om die tafel na hom toe geloop. “Wat is fout?” 

 “Hy’s siek, Mamma,” het Daniel vinnig gelieg, en Toit was dankbaar. 

 Hy’t vlugtig vir Daniel gekyk, en die twee seuns het stil-stil belowe om nooit 

hiervan te praat nie. 

***** 

“My gosh ...” fluister Hentie toe Toit klaar vertel. 

 Daar is soveel dinge wat Hentie wil weet. Hulle praat en praat. Toe die 

skadu’s skuins begin val, staan Mei Fang op.  

 “I must have a shower,” sê sy. 

 Hentie wys haar waar die gastekamer se badkamer is. Toit hoor een van die 

ganse by die dammetjie in die tuin. Hy gaan buitentoe. Dis ŉ heerlike tyd van die dag. 

Die ergste hitte is nou weg, en dit is stil. Dan hoor Toit die agterdeur oopgaan. Dit is 

Hentie wat na hom toe stap. Sy kom sit langs hom op die bank. Van waar Toit sit, kan 

hy die swembad en die ganse se dam sien. Die swembad is vuil.  

 “En as jy so alleen sit?” vra Hentie. 

 “Ek geniet maar ŉ bietjie die stilte,” antwoord Toit. “In Taiwan is daar altyd 

geraas. Mense timmer tot in die middel van die nag. Karre. Of klappers.” 

 “Klappers?” 

 “Gee vir hulle ŉ halwe rede, en hulle skiet klappers. Maar nie die Micky 

Mouse goed wat ons skiet nie. Nee, hierdie is bomme. En rockets wat fluit. Dit sal my 

nog mal maak.” 

 Hy besef toe eers dat sy nog haar kerkklere aan het.  

 “Hoe was die diens vandag?” vra hy. 
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 “Die diens?” vra Hentie met ŉ kantel van haar kop. 

 Sy weet eers nie waarna Toit verwys nie. Dan verstaan sy. 

 “O, die kerk,” sê sy. 

 “Ja.” 

 “Ek was nie in die kerk nie,” antwoord sy. 

 Sy sien die vraag op Toit se gesig. 

 “ŉ Paar van ons hou Biduur op die dorp,” brei sy uit. “Dan kan ons op die 

vloer rondrol soos ons wil.” 

 Sy lag stout, en Toit kyk haar verstom aan. 

 “Nee, wat. Ek en Dominee Brits sien lankal nie meer eye to eye nie. Ek 

verstaan die Kerk se probleem. Elke tak moet dieselfde franchise verkoop. Maar ek is 

jammer. Dit werk nie vir my nie.” 

 Sy bly ŉ oomblik lank stil, en Toit dink oor haar woorde na. Toe hy en Evan 

na die Filippyne toe was, het hulle ŉ religieuse optog gesien. 

 “In die Filippyne het ek mans gesien wat hulself aan ŉ kruis laat vasspyker,” 

vertel Toit. “Ek het toe gedink aan Ma.” 

 “Aan my gedweep?” 

 “Ja,” erken Toit. “Daar was dieselfde ...” 

 “Manie?” 

 “Wel, ja, maar ...” 

 “Ek weet wat jy bedoel, Toit. En ek voel nie sleg daaroor nie. Dit is wat ek is. 

Mense vertel vir my dat ek die Christelike beelde steel en verdraai tot iets, iets ...” 

 Sy waai met haar hand en Toit weet wat sy bedoel. 
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 “Dit is primitief, sal ek toegee,” gaan sy voort. “Maar dis juis daardie 

ongesofistikeerdheid wat vir my meer krag het as die kerk, waar ek netjies op ŉ bank 

sit, sodat ŉ statiese uitskelproses my meer en meer minderwaardig laat voel.” 

 Toit draai sy kop om na haar te kyk, en maak groot oë. Sy lag.  

 “So Ma is nog steeds ŉ Christen?” 

 “Ja. En waar is jy nou?” 

 “Wel, ek is nie seker nie. Maar laat Picasso vir jou iets skets ...” 

 Hentie lag saggies. Maar dis meer oor die feit dat een van haar seuns terug is 

en dat hulle só praat.  

 “Daar is ŉ vertoning in die dorp. ŉ Skaduteater. Agter die laken is ŉ groot lig 

wat skadu’s gooi. Kyk nou na die skadu’s van die Christen en die Jood. Die Moslem, 

die Boeddhis en die Hindu. Kyk! Hulle lyk almal eenders.” 

 “Ek stem saam. Die common denominator is God,” antwoord Hentie.  

 Hentie se hondjie kom oor die gras na hulle toe gestap. Dit is nie Pootjies nie. 

Dis ŉ nuwe hondjie. Dank die Here, dink Toit. Haar mond is oop asof sy skaam lag. 

Sy is vaalbruin van kleur, met kort, reguit hare. Sy lek Hentie se hand en gaan lê op 

die gras by haar voete. Hentie en Toit kyk na die hondjie. Hulle albei glimlag.  

 “Toit, ek weet dat toe jy jonger was, daar tye was waar ek dinge gedoen het 

wat vir jou moes laat dink dat ek van my kop af was,” sê Hentie. 

 Toit weet nie hoe om te antwoord nie. Wat sy sê is reg, maar hy wil nie 

onbeskof wees nie.  

 “Maar daardie was moeilike dae vir my. Anyway, vergewe my.” 

 Haar gesig is ernstig. Dan glimlag sy vir Toit.  

 “Maar jy is nou ŉ man. Een van die dae trou jy. Ek dink dat ek nou beter met 

jou kan kommunikeer.” 
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 Sy bly vir lang oomblikke stil. Toit weet dat daar soveel dinge is waaroor sy 

wil praat, dat sy skaars weet waar om te begin.  

 “Ek wil hê dat jy moet weet dat ek en jou pa baie lief was vir mekaar. Daar 

was die tyd, toe Daniel hier gekom het ...” 

 Sy stop in die middel van haar sin en soek na woorde. 

 “Jy moet onthou dat ek toe nog jonger was as wat jy nou is. Jonk en onnosel. 

Ek het vir ŉ lang tyd gedink dat ek vir Daniel haat. Toe dog ek dat ek vir jou pa 

kwaad was. En ek was, tot ŉ sekere mate. Maar baie daarvan het oorgewaai toe ek 

besef het dat jou pa, deur ál die dramas, nog steeds by my gebly het. Dat hy my steeds 

liefgehad het.” 

 Dit is nou stil. Daar is geen geluid nie. Toit sien dat sy baie grys geword het. 

Daar is nou plooie in haar gesig, langs haar mond en oë.  

 “Dis asof Ma weer kinds geword het,” sê Toit, maar nie op ŉ onbeskofte 

manier nie.  

 Hentie lag lekker. Sy klap haar hande voor haar en skop opgewonde met haar 

bene. Die hond lig haar kop en waai haar stert. Sy kyk eers na Hentie, toe na Toit, en 

weer na Hentie.  

 “Ja!” stem Hentie saam.  

 Toit wil haar vertel dat dit verkeerd is, dat sy verantwoordelik moet wees, 

maar hy kan nie. Nou wat daarvan as sy kinds word? Wat daarvan as die plaas 

verslons lyk? Sy is gelukkig, soos ŉ kind wat vertrou dat alles reg is. Gee haar dit toe, 

dink Toit.  

 Hulle kyk vir mekaar. Sy glimlag breed. Sy is vir Toit terselfdertyd twee 

mense: ŉ naïewe kind, maar ook ŉ intelligente, volwasse mens. Van ver af kom die 

roep van ŉ dier. 
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 “Kan jy hoor?” vra sy opgewonde. “ŉ Jakkals!”  

 Toit luister, en dan kom die roep weer.  

 “Kan Ma onthou toe ek die tier gesien het?” vra hy. 

 “Ja, ek onthou,” antwoord sy. “Niemand wou jou glo nie.” 

 Toit skud sy kop, vasberade. 

 “Maar ek hét hom gesien,” dring hy aan. “Geel en swart, en rats. Hy was ver, 

en het my nie gesien nie.” 

 “Hoe ver was hy?” vra Hentie, en Toit weet dat sy hom nou glo. 

 “Ek kon sy merke sien, maar ek kon nie die rotse hoor rol toe hy by die 

heuwels uitspring nie.”  

 Hentie druk haar hand in een van haar rok se sakke. Sy trek ŉ koevert uit.   

 “Dit is vir jou,” sê sy. “Dis van Pappa.” 

 Toit neem die koevert. In die huis kan hy hoor hoe Mei Fang stort, die water 

wat op die blou teëls van die stortvloer val. Hy hou die koevert vas, maar maak dit nie 

oop nie. Hy kyk na Hentie.  

 “Wat het met Pappa gebeur?” vra hy. 

 “Ek is self nie heeltemal seker nie. Ek het maar by die werkers gehoor. Ek en 

Sarie was dorp toe, en toe ons terugkom, was daar al reeds op die N1 ŉ 

polisiekordon.” 

 Sy is vir ŉ paar oomblikke stil. Sy lig haar kop, asof sy voëls hoog in die lug 

dophou, haar ou gewoonte as sy dink.  

 “Vreemde mans het na die plaas toe gekom. Helder oordag. Hulle het na die 

huis toe gekom. Toe hulle niemand hier kry nie, het hulle hom in die lande gaan soek. 

Hulle het natuurlik eers die plek rot en kaal gesteel en alles verwoes wat hul kon. 

Hulle het met ŉ groen motor by Pappa en die werkers gestop en voor sy bakkie 
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ingetrek. Hulle het begin skiet. Pappa en Tobias is op slag dood. Elaine is die 

volgende dag in die hospitaal dood.” 

 Toit weet nie wat om te dink nie. Sy eerste gedagte is dat The People vir Dries 

gehoor het, en hom nie vergewe het nie.  

 “So Daniel was al weg?” 

 “Nee. Maar hulle het hom nie gekry nie. Dank die Here.” 

 Toit kyk na haar. Hy besef dat sy ma nie nou dweep nie.   

 “Ek het nooit geweet van jou en die yskas nie,” sê sy skielik, onverwags. “Ek 

wens ek kan vir Daniel dankie sê.”  

 Hulle sit nog ŉ rukkie, hou die voëltjies dop wat op die grasperk kos soek. Die 

voëltjies pik in die gras en hop-hop van plek tot plek. Dan staan Hentie op en gaan by 

die huis in. Die gaasdeur kraak lank. 

 Toit kyk na die koevert en herken sy pa se handskrif. Die tikmasjien in die 

studeerkamer het hy nooit gebruik nie. 

 Hy skeur die brief oop met sy pinkie onder die flap. Hy trek met klein 

rukbewegings om die koevert oop te kry, haal die brief uit en lees.  

 “My seun,” begin die handskrif wat skuins lê. “Daar is soveel dinge wat ek 

moet sê, wil sê, en ek weet dat ek nie alles gaan dek nie. My vorige briewe het jy 

teruggestuur, maar ek skryf weer, met die hoop dat jy eendag hierdie brief wel sal 

lees. Dus, neem hierdie brief self as simbool van my hand wat na jou toe uitgereik is. 

Ek skryf hierdie brief omdat jy my seun is, en ook omdat wat ek gedoen het, so 

verkeerd was. 

 Ek kan nie glo dat ek vir jou gesê het dat ek jou nie liefhet nie. Ek weet nie 

wat my besiel het nie. Of tog, ek weet. Die woorde was vir jou ma bedoel, ek wou 

haar seermaak, en toe gebruik ek jou. Maar glo my, ek het myself ook seergemaak. 
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 Hoekom wou ek vir Mamma seermaak? Wel, soos jy kan dink, toe ek hier 

aankom met ŉ ander vrou se kind was Mamma se hart gebroke. Sy het sterk probeer 

om my by te staan, maar daar was altyd die sin van verraad. Deur die jare het dit so 

gedraai dat dit soos ŉ slang in sy nes was: jy kon nie sien waar die kop of stert van 

die ding was nie.  

 Maar dit is tussen my en Mamma. Wat tussen my en jou is, is dat jy my seun 

is, en dat ek jou lief het. Ek is trots op jou. Ek weet nie waar jy jou nou bevind nie. Ek 

het geweet dat jy op Ikeys was, omdat ek ŉ privaat speurder gehuur het om my op 

hoogte van sake te hou. Die dag toe jy graad gevang het, was ek daar. Ek het jou van 

ver af dopgehou. Ek was so trots. Trots dat albei my seuns universiteit toe is, en trots 

dat jy dit so op jou eie gemaak het. Ek wou na jou toe gaan, maar ek het geweet dat 

dit jou groot dag was, en ek wou dit nie bederf nie. Ek het al reeds gevoel dat ek jou 

skelm kom afloer. Vergewe my. 

 Ek weet nie wanneer ons mekaar weer gaan sien nie, hopelik gou, sodat ek jou 

van aangesig tot aangesig kan vertel dat ek jou lief het, en dat ek jammer is oor die 

hatige woorde wat ek gebruik het om pyn te veroorsaak. Ek hoop jy sal eendag 

verstaan, en dat jy my dan sal kan vergewe. 

   Jou liefdevolle pa.” 

 In die tuin is dit stil. Toit kyk na die tuin, die wingerde. Die heuwels en berge. 

***** 

Voor hulle lê die water van die swembad donker in die vroegoggendskadu wat die 

bome oor die water gooi. Dis nog vroeg, en koel. Hy het net ŉ kortbroek en T-hemp 

aan, maar Mei Fang dra ŉ trui, haar arms teen die koue gevou. Hy sal later die 

swembad skoonmaak. Toit luister hoe Sarie met Hentie Engels praat, en hy lag 

saggies. Dis alles vir Mei Fang se onthalwe.  
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 “What?” vra Mei Fang met ŉ stamp van die elmboog teen hom. 

 “They always speak Afrikaans,” sê hy vir haar.  

 “Why do they speak English now?”  

 “It’s because you’re here.” 

 “Me?” 

 “Yes. They think it’ll be rude to speak in Afrikaans, because you won’t 

understand.” 

 Sy lê haar kop vlugtig teen sy skouer. Hy sit sy arm om haar en sy staan teen 

hom. Die ganse begin om een of ander rede lawaai, met vlerke wat klap en ŉ hees 

geroepery. Dan, net so skielik, bedaar hulle weer. Hulle stap nou rond met sterte wat 

heen en weer gewaggel word, baie belangrik. 

 “You look like your father,” sê Mei Fang skielik. 

 Hy kyk verbaas na haar. 

 Hentie klop aan die kombuisvenster, en Toit draai om.  

 “Ontbyt is klaar,” roep sy. 

 Toit en Mei Fang gaan na die voorkamer toe. Op die plafon is daar sterretjies 

geplak. En ŉ son. Toit het vroeër gesien dat daar foto’s van hom en Daniel teen die 

mure geplak is. Asook klein briefies. Op die briefies is name geskryf. 

 “Vir Dries,” lees sommige van hulle. 

 “Vir Daniel, Mamma se witkop-seun.” 

 “Toit-Boy.” 

 Daar is ŉ hout-en-glasvertoonkas, en binne is dosyne dingetjies wat vir Hentie 

mooi is. Stukkies gras, ŉ voëleier, die binnegoed netjies deur twee gaatjies uitgeblaas. 

As kinders het Toit en Daniel verstom gekyk hoe Hentie die eiers se binnegoed 

uitgekry het sonder om die doppe te breek. Sy het aan beide kante van die eier ŉ 
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gaatjie met ŉ speld gemaak. Toe het sy by die een gaatjie geblaas, en stadig het die 

eier se binnegoed by die ander gaatjie uitgekom. 

 Die twee seuns se skoolrapportkaarte is daar, ŉ paar muntstukke, poppe, ŉ 

stukkende plaat. 

 “Green, Green Grass of Home – Tom Jones,” lees Toit op die plaat.  

 Op die vertoonkas is daar portrette uitgestal, foto’s van die familie, foto’s van 

Toit, Daniel, Hentie, Sarie. Daar is bakke vars blomme, pakkies lekkers. Toit kan sy 

oë nie glo nie. Daar is die stuk papier waarop hy die moontlike name vir ŉ bende 

geskryf het. Bende 5. Kompas 5. 5 Mag. Dit was sy plan gewees dat daar vyf lede in 

sy bende moes wees.  

En dan sien hy die brief wat hy lank gelede weggegooi het. Waar het sy ma dit 

gekry? Sy moes deur sy rommel gegaan het. Dit sou hom toe rasend gemaak het, 

woede uit engtevrees gebore. Maar nou dink hy aan sy klasmaats. Hy sien meer as 

wat hulle ooit sou kon raai. Hulle sou ook dink dat hy in hul lewens indring, maar hoe 

meer hy van hulle sien, hoe liewer word hy vir hulle. Of hoe afstootliker word hulle 

vir hom.  

 Dit is die brief wat hy in graad 10 vir Jeanette Malan geskryf het, om haar te 

vra of sy met hom wou kys. Sy het lang wit hare gehad en het altyd gelag terwyl sy en 

haar vriendinne mekaar jaag. Sy het die brief na eerste pouse teruggestuur. Haar 

antwoord was: “Nee”. Sy hou van Paul Cook, die nuwe seun van Ierland.  

 Toit kyk nou na die brief, maar hy is nie kwaad nie. Laat almal dan weet dat 

hy gefaal het. Maar dat hy ten minste probeer het. En dat hy nie iets verkeerds gedoen 

het nie. Hy was maar net mens.  

 “Come, sit,” nooi Hentie. 
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 Mei Fang kom staan langs Toit voor die vertoonkas en druk haar hande teen 

mekaar, hou hulle voor haar bors. Sy maak haar oë toe en knik haar kop in gebed, een 

keer, twee, drie keer wieg sy vorentoe. Die ander hou haar dop.  

 “Oh, sweetheart ...!” roep Hentie, en dan is sy by Mei Fang. 

 Sy omhels die jong vrou, en Toit sien dat Hentie verheug is dat daar iemand is 

wat haar verstaan. Dán is dit vir Toit duidelik. Hy sit sy arms om die twee vroue.  
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Hoofstuk 13 

 

 

Daar is ŉ groot tent in die straat voor Mei Fang se pa se huis. Binne-in die tent is 

ronde plastiektafels en -stoeltjies uitgesit. Die verkeer moet aan die ander kant van die 

pad ry. By die ingang is ŉ groot portret van Toit en Mei Fang in hul trouklere wat al 

ŉ week vroeër geneem is.  

 Die motor hou stil, en Toit en Hentie klim uit. Evan staan ŉŉ entjie weg, op 

die sypaadjie, agter een van die tafels wat met kos belaai is. Sy hare is nou baie kort 

gesny, net stoppels, soos ŉ soldaat of ŉ ruimtevaarder. Sy sonbril is nuut en duur. Hy 

waai vir Toit. Toit sien dat Evan alleen is. Dus is die meisie van die laaste paar dae 

iets van die verlede. Goed. Daardie woeste hare was ŉ bietjie erg. Beter so. Laat Evan 

liewers alleen na die troue kom. Mei Fang het die meisie voor hierdie laaste een 

sommer prontuit vertel dat Evan ŉ skurk is, en dat sy maar net hierdie week se 

poeding is. Die meisie het daar en dan opgestaan en weggestorm. Toit gluur kamma 

vir ŉ oomblik vir Evan. Hy moet sy hande van die gaste afhou. Evan knik sy kop.    

 Mei Fang se broer kom by die huis uit en probeer vir Toit wegjaag, maar hy 

glimlag. Fong Shin skop na die motor, maar raak net skadeloos aan die wiele. Toit 

maak asof hy verby Fong Shin moet stoei, en dan is hy in die huis. Hy probeer na Mei 

Fang beweeg, maar almal stap voor hom in. Hy moet smeek, maar hulle vertel hom 

dat hy nie goed genoeg vir haar is nie. Dis vir Hentie heerlik, en sy lag.  

 “Skouer aan die wiel, Toit!” roep sy. “Wys jou staal!” 

 “I have to see her,” vertel Toit. “I’ll pay money.” 

 Daar word kamma onderhandel en dan mag Toit verder. Maar daar word 

onmiddellik weer iets voor hom geplaas, om ŉ deur te simboliseer. Weer en weer 
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moet Toit onderhandel, smeek om haar te sien. Hy moet telkens geld betaal, en 

uiteindelik mag hy by haar kom sit.  

 Hy en Mei Fang kniel op die grond voor haar ouers. Maar dan roep mevrou 

Chen vir Hentie nader.  

“Jê-jê, lai,” sê sy. Ouer suster, kom hier.  

 Haar oë en lippe glimlag terwyl sy na Hentie opkyk. Hentie gaan sit langs 

haar. Hentie het haar van die begin af as suster aangeneem, en al met die gebroke 

Engels en Sjinees het sy Hentie se verhaal verstaan, die tweelingsussie wat Hentie 

nooit gehad het nie. Mevrou Chen was verheug om ŉ suster te kry. Sy het twee 

broers, maar geen suster nie, en nou het hierdie vreemde vrou gekom. Nou het daar 

vir haar ŉ suster uit die hemel geval.  

 “Do you mind if I call you Margaret?” het Hentie gevra. 

 Mevrou Chen het geweet dat dit haar tweelingsussie se naam sou wees, en sy 

het Hentie se hande in hare geneem. 

 “Oh, please call me Margaret!” het sy bly geantwoord.  

 Nou buk Toit en Mei Fang vooroor, totdat hul voorkoppe aan die grond raak. 

Almal klap hande. Hulle doen dit nog twee maal.  

 Toe gaan hulle by die huis uit, na die tent vir die onthaal. Hulle stap tussen die 

tafeltjies deur en groet die gaste. Hentie verstaan nie die woorde nie, maar sy weet 

wat bedoel word.  

 Evan kom sit langs Toit.  

 “So hoe was Europa?” vra Toit. 

“OK.” 

Maar Evan wikkel sy plat hand voor hom om te wys dat dit nie watwonders 

was nie.  
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“Ek het al my geld geblaas, en nou is ek weer terug. Back to square one,” sê 

hy saggies.  

Hy drink aan sy glas bier.  

“Maar ek gaan nou net vir ses maande hier bly,” vertel Evan verder. 

“Ja?” vra Toit. Hy kyk met belangstelling na Evan.  

“Ja. Ek gaan geld spaar, en dan gaan ek Amerika toe.” 

“So jy gaan ŉ African-American word,” sê Toit. 

Evan lag lekker. 

Dan is hulle stil. Toit waai vir een van die gaste terug. Daar is weer die lawaai 

van klappers. Kleiner klappers wat soos ŉ masjiengeweer klink en dan groot klappers 

wat so hard is dat van die motors se diefalarms afgaan.  

Mei Fang moet ŉ tweede rok gaan aantrek. Haar vriendinne boender haar by 

die huis in. Toit stap ŉ paar tree agter hulle aan.  

 Toe sy uitkom, dra sy ŉ nuwe rok en sy glimlag vir almal. Die gaste maak 

geluide van goedkeuring en klap hande. Sy en Toit stap weer tussen al die gaste deur. 

Toit leun oor na Hentie toe.  

 “Ons kan later in ŉ kerk trou,” bied Toit aan. 

 Hentie druk net sy hand. 

 “Aag, nee bog. Waarvoor?” glimlag sy.  

 Dan is Mei Fang se broer en suster daar.  

 “OK, we’ll see you later,” sê Kai Ling.  

 “OK,” antwoord Toit.  

 Fong Shin en Kai Ling verlaat die tent, en daar word na hulle geroep. Mense 

wys na Toit, en almal lag. 

 “Wat is dit nou?” wil Hentie weet. 
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 “Hulle gaan op ŉ bed lê,” antwoord Toit. “Om te verhoed dat ons die huwelik 

volvoer.” 

 Hentie lag saggies. 

 “Hulle is ŉ bietjie laat daarvoor,” sê sy met ŉ stout uitdrukking op haar gesig.  

 Hentie gaan lê saam met die ander mense op die bed en wikkel om plek te 

maak. Mei Fang se ma lê agter Hentie, die twee vroue soos lepels. Mei Fang se ma sit 

haar arm om Hentie se lyf. Hentie hou haar gewrig vas.  

 “She looks just like you, Margaret,” kondig Hentie aan. “She’s ab-so-lute-ly 

gorgeous.”  

 Almal lag en praat deurmekaar, maar Toit is stil. Hy dink aan die naam. 

Margaret. Dis wat Hentie sy skoonmoeder noem. Mei Fang verdwyn weer, om die 

derde en laaste rok aan te trek. 

***** 

Dit was vir Daniel en Toit daardie dag ŉ skok om te hoor dat Daniel nie Hentie se 

kind is nie, en dat Daniel ŉ tweelingsuster sou gehad het. Nou is dit vir Toit verder 

vreemd wanneer Hentie hom vertel dat sy óók ŉ tweelingsuster gehad het, wat ook 

doodgebore is. Haar trane, daardie dag, was dan grotendeels vir hierdie sustertjie wat 

nie gelewe het nie. Margaret is die naam wat haar ouers haar sou gegee het. “So dit is 

dan jou las, jou skuld,” het Toit gedink terwyl Hentie hom hierdie geheim vertel het.  

 Soos Hentie Toit se private briewe gelees het, is dit nou vir Toit asof hy een 

van haar briewe deurgaan.  

Hy is bly dat hy dit nou eers lees. As hy nog jonger was, sou hy net kwaad 

gewees het. Vasgevang in ŉ spinnerak wat hy nie verstaan het nie. Maar nou kan hy 

simpatie sowel as empatie hê.  
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Hoofstuk 14 

 

 

Helder wit wolke in die blou lug, wolke wat oor ŉ uur of wat oranje en pienk sal 

word wanneer die son begin sak. Die motorfiets se enjin brom eentonig op hierdie 

eweredige stuk pad. Hulle ry deur die smal paadjie met die visdamme aan die een 

kant en die varkplaas aan die ander kant. Daar sit ŉ paar mans op stoele om die dam. 

Toit onthou hierdie opvoubare stoele van sy kinderjare, toe sy ouers hulle op 

pieknieks geneem het.  Die dam is ŉ groot, vierkantige sementgat in die grond, met ŉ 

pomp wat die water om en om maal sodat dit suurstof kan kry. Die mans sit met 

visstokke in hul hande. Dit is nog steeds vir Toit vreemd dat die mans in hierdie 

mensgemaakte damme kom visvang.  

 Die blou lorrie is vandag daar om vis af te lewer. Agter op die lorrie is ŉ groot 

tenk gebou. Die mans is besig om die water by die dam in te laat vloei, stadig en 

versigtig sodat die visse nie seerkry nie.  

Die reuk langs hierdie pad is swaar en vol lewe. Toit is lief vir hierdie reuk, en 

ry dikwels ŉ ompad sodat hy hier verby kan ry. Swaeltjies duik heen en weer, vlieg 

laag oor die vervalle teerpad. Die plek ruik na ou, nat grond en bome se koelte. 

Hierdie reuk is vrot, maar kragtig, eerder weergebore lewe as iets slegs en onnuttigs.  

 Toe is hulle by die hawe. Hulle kan die hele eiland duskant die hawe sien, Chi 

Chin: lank soos ŉ lem, met groot skepe wat daar kom vasmeer. ŉ Straler kom in om 

te land, so laag oor hul koppe dat dit vreesaanjaend is. Toit en Mei Fang ry onder die 

see in ŉ tonnel vir ŉ ruk, in die aparte baan vir motorfietse. Toe hulle by die tonnel 

uitkom, is hulle op die eiland.  
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Hulle ry met die nuwe pad, volg die kinkel, en dan is hulle in die eiland se 

dorp. Hier is die paaie smal en oneweredig. Hulle ry verby twee tempels en talle 

eetplekkies. Die eetplekke is sommer ŉ paar plastiekstoele en tafeltjies, met ŉ dak en 

mure wat van ou plastiekseile gemaak is. Verder is daar ŉ deftige restaurant, maar dit 

bly vir Toit steeds afgryslik. Díe gebou is van sinkplaat gemaak, so groot soos ŉ 

rugbyveld, en het ŉ  grys sementvloer. Weereens talle ronde plastiektafels en klein 

plastiekstoeltjies wat vir Toit ongemaklik is om op te sit. Die geboue agter die 

restaurantjies is tipies Taiwannees: blokke wat sonder smaak of denke op mekaar 

gepak is. Wanneer ŉ vuur uitbreek, soos telkens gebeur omdat die mense onwettig 

met die elektrisiteit werk, word blok na blok afgebrand voordat die brandweer daar 

kan uitkom, omdat die straatjies te nou is met al die onwettige geboue.  

Soos hulle ry, is dit beton op beton. Nie een keer is daar ŉ tuin nie. Net ŉ paar 

maal ŉ paar plastiekpotte waarin blomme groei, groen blomme sonder ander kleure 

soos pienk of geel.  

Toe hulle by die strand kom, stop Toit die motorfiets. Hy en Mei Fang gaan 

loop op die donker, amper swart sand. Laag oor die see is wolke, en hier, vyfuur in 

die middag, is die wolke spierwit, grys en pers teen die blou lug en donker sand wat 

ver in die lang baai verdwyn. Alreeds, plek-plek, waar die son se strale hulle vang, is 

van die wolke pienk, koraal en oranje. Die son is ŉ groot, pienk bal, die 

lugbesoedeling wat die son nou hierdie vreemde, mooi kleur gee. Mei Fang kom 

staan teen Toit en hy sit sy arms om haar. Haar kop is teen sy nek.  

Die lug wat van die see af kom is koel, en Toit ril effens. Mei Fang kyk na 

hom.  

“And this?” vra sy. 

“It’s someone walking over my grave,” antwoord hy. 
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Hy glimlag vir haar, maar sy kyk na hom sonder om haar oë te knip, en dan 

breek sy weg.  

Sy stap oor die sand weg en gaan staan by die hoë, dik betonmuur waar die 

seesand eindig en die pad begin. Toit loop stadig na haar toe. Toe hy naby is, steek sy 

haar hand na hom uit, die pragtige vingers effe oop om hom te ontvang. Haar hare is 

lank en vandag agter haar kop vasgemaak met ŉ strik. Die mooi ore en kakebeen wag 

vir hom en hy vee liggies met sy lippe daaroor.  

“Don’t ever say that again,” fluister sy teen sy nek.  

Hulle gaan sit waar die beton laer word. Die son is besig om te sak en die 

wolke verander dramaties van kleur. Die son se strale val ook oor die water van die 

see en maak stukkies silwer op die water, te helder om na te kyk. Dit word donkerder 

en die lug se kleur verander na donkerblou, en toe persblou. En skielik is dit donker.  

 Hulle loop terug na die motorfiets toe. Op pad huis toe ry hulle verby een van 

die tempels op die eiland en hulle sien ŉ paar mans. Soos hulle naderkom, sien Toit 

dat die een man ŉ ou werkbroek aan het, blou, en geen hemp nie. Om sy kop is ŉ rooi 

lint gebind. Hy hou sy hande voor sy bors, hande teen mekaar, en tussen sy hande is 

drie wierookstokkies. Die ander mans het die verkeer gestop en die man in die middel 

stap oor die pad asof hy alleen op aarde is. Toit het nie die vaagste benul wat daar 

aangaan nie, maar tog wéét hy.  

 Toit hou stil . Hy het al verby die tempel gery en moet omdraai. Hy ry teen die 

verkeer in, maar niemand gee om nie. By die tempel hulle klim af, eers Mei Fang, en 

toe hy.  

 Buite die tempel is groot ornamentele tiere wat met oop monde grom, die een 

voorpoot gelig. Die tiere is van sement gemaak, omtrent lewensgroot. Die tempel is 

groot, met groot oop spasies in die mure. Daar is geen vensters nie. Dis asof die bouer 

Deleted: ’n

Deleted: ’n

Deleted: ’n

Deleted: ’n

Deleted: stop

Deleted: stop hy en 

Deleted: e 

Deleted: knor

Deleted: e



 

 181

vergeet het om die groot deure in te messel. Nou kan mens maklik instap. Binne is dit 

donker, net ŉ paar lampies wat aangeskakel is. Die lig lyk tasbaar vanweë die 

wierook wat stadig en lui die lug in optrek. Die tempel is hoog, en Toit kan net plek-

plek die plafon sien. Dit lyk asof die plafon met goud uitgelê is, maar hy weet dat dit 

papier moet wees. By hierdie tempel is daar ook voëls wat heen en weer vlieg. Buite 

hoor hy die gekoer van die groter duiwe wat reg maak om te gaan slaap. Elke stuk 

oppervlak is dekoratief beskilder, en die meubels is swaar en in krulle gekerf, oral 

drake en beelde van Boeddha.  

 Mei Fang staan voor die altaar. Sy het wierookstokkies by een van die ou 

mans gekoop. Ses is aangesteek. Sy gee vir Toit drie en hou die ander drie. Sy lig 

haar hande sodat die stokkies voor haar gesig is en wieg dan vorentoe en agtertoe. Die 

wierook beweeg nou op in bewende grys lyne.  

 “Like this,” wys sy vir Toit. 

 Toit doen dieselfde, verbaas dat sy in die tempel mag praat. 

 Mei Fang staan vir ŉ ruk, besig met haar eie gebed. 

 “How do you pray?” vra Toit saggies. “Do you ask Buddha for good luck?” 

vra hy. 

 Sy glimlag vir sy kinderlike en naïewe opsomming, maar knik haar kop. 

 “Yes,” glimlag sy vir hom. 

 Sy draai haar kop na hom en in die skemerlig van die tempel is haar 

gelaatstrekke sag, soos iets uit ŉ droom. Die pastelgrys van haar bloes verdwyn 

amper in die wierookskemer. Haar oë is vol liefde.  

 “I asked Buddha to take care of you,” fluister sy. 

 Toit glimlag.   

 “What did you ask Buddha?” vra sy.  
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 “I want him to forgive my sins,” antwoord hy. 

 Mei Fang kantel haar kop eenkant toe. Dan raak sy aan Toit se arm.  

 “In Buddhism there is no sin.” 

 Toit probeer dit absorbeer. Dit is so baie. Hy sou dit nooit kon raai nie. Hoe 

kan daar nie sonde wees nie?   

 “Only do good. Then only good will come to you,” vertel sy.  

 Sy hou hom dop en sien dat hy sukkel om haar woorde te absorbeer en 

verstaan. Mei Fang neem die wierookstokkies uit sy hande en steek hulle saam met 

hare in die as van die groot bak.  

 Toit het iewers gelees dat as jy wreed teenoor diere is, jy terugkom as die 

hond van ŉ man wat honde mishandel. So kan jy empatie win. Moenie dink dat dit 

straf is nie. Boeddha is nie kleinlik nie.  

 “I wish I could clear myself from sin, start over again,” bieg hy. 

 Sy skud haar kop. 

 “There is no sin. Everything is beautiful,” dring sy aan. 

 Hy weet nie of dit Boeddha se woorde of haar eie is nie. Maar met die erns 

waarmee sy dit gesê het, lyk dit asof dit háár woorde is.  

 “Everything is beautiful. It’s only when you feel angry or ashamed about 

something that you turn it into sin,” verduidelik sy.  

 Mei Fang neem hom by die tempel uit en lei hom terug na die motorfiets. Hy 

skakel dit weer aan en hulle ry verder. Sy sit agter op die motorfiets met haar arms 

styf om Toit, so styf dat hy skaars kan asemhaal.  

 Hulle ry na die hawe toe. Mei Fang klim af en Toit ry die motorfiets tot op die 

boot. Sy betaal en kom staan by hom. Hulle kyk na die water. Die water van die hawe 
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is donker, groen, blou, grys, en breek hierdie kant toe, daardie kant toe in klein 

brandertjies wat nie tot rus kan kom nie.  

 Die groot dieselenjins van die boot maak nou geraas, en die boot begin oor die 

hawe beweeg na die stad se kant toe. Die mense stamp teen hulle en amper laat Toit 

die motorfiets omval. 

 Hulle beur deur die horde mense, en dan klim Mei Fang weer op. Toit ry om 

waar ŉ paar vissersbote teen die kaai lê, na die heuwel toe. Hy ry verby die strand, die 

heuwel uit, op na die museum wat eers ŉ Britse konsulaat was. Vir Toit vreemde 

argitektuur, waar spoke praat van “Jolly good show, old chap,” of “I say, old boy.”  

 Hy en Mei Fang gaan staan teen die muur om oor die hawe en die stad uit te 

kyk. Dit is nou diep donker. Die liggies van die stad strek ver. Daar is ŉ groot skip 

besig om die hawe in te kom, geluidloos, statig. Maar soos die skip naderkom, sien 

Toit dat dit verslons lyk.  

 “Come. Let’s go,” stel hy voor.  

 Hulle ry die steil heuwel af, stadig, en draai dan stad se kant toe. ŉ Groep 

tieners kom verby gejaag.  

 “Fuck you ...!” roep een van die seuns na Toit, en hulle lag.  

 Dit is al die hoeveelste keer dat Toit dit hier in Taiwan moet aanhoor, en hy is 

weer onmiddellik briesend kwaad. Hy voel Mei Fang se plat hand liggies teen sy bors 

slaan; vergeet daarvan. Mei Fang druk haarself styf teen Toit.  

“Toy Boy…” lag sy.  

 Hy stamp speels met sy elmboog na haar. Die motorfiets swenk na regs. Toit 

draai na links, maar dis te laat. Omdat daar twee mense op die motorfiets is, is dit 

moeilik om dit te beheer. Die fiets vang die sypaadjie en tol om. Hulle val af en Toit 

gly by die teerpad af. Hy lê daar, deurmekaar. Hy staan op en sy hele lyf is seer. Hy 
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merk dat sy linkerarm rou is, die elmboog en voorarm se vel af, dat dit ŉ slymerige 

gemors bloei. Sy horlosie is weg. Hy kyk om hom. Daar lê die motorfiets en daar teen 

ŉ motor lê Mei Fang. Haar valhelm is weg. 

 Toe hy by haar kom, sak hy op sy hande en knieë neer en leun oor haar. Sy lê 

op haar rug, maar haar heupe is skuins gedraai. Haar oë kyk na hom, maar hy is nie 

seker of sy hom sien nie. Hy sien dat daar bloed by haar oor uitloop, af na haar blink 

hare toe.  

“Wô ai ni!” roep hy, mal van deernis. “Wô áí ni ...!” 

 Maar hy sien hoe die oë verdof, hoe die ooglede pap hang, haar oë vaag word. 

Sy hoor nie sy liefdeswoorde nie. Toit neem haar gesig in sy hande en skud haar kop. 

Die sagte vel wat soos perskes voel, is nog warm, maar toe hy die mooi gesig los, val  

haar kop eenkant toe, die lippe droog en nie heeltemal toe oor die tande nie. 

 Toe Toit van die plaas af weggeloop het, was dit niks nie. Níks nie. Hierdie is 

alles. Nóú is Toit leeg. Dit ritsel teen die skuur se dak soos die hekse terugkom met 

opgewonde, slu grynslagte. Die grootste prys is nou by hulle. Hulle vergeet nou van 

Daniel se hand. Dit is niks.  

Toit kom regop en stap ŉ paar tree weg, om net weg te kom, te dink. Hy hoor 

ŉ vreemde klank. Dis ŉ onmenslike gekerm. Dit kom van hom. Hy sien hoe mense na 

hom kyk, oë groot en bang, maar hy kan nie ophou nie. Hy wonder skielik of Evan vir 

hom sal skel dat hy sy bek moet hou, dat niemand omgee nie.  

 Hierdie gedagte maak Toit stil. Hy draai om en gaan terug na Mei Fang toe.  

***** 

Toit ry na die Staatslykshuis. Die paaie is nat van die vroegoggend se reën, die water 

blink op die strate. Die voertuie se ligte weerkaats helder van die water af.  
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Toit moet eers soek voordat hy die voordeur kry. Daar is soveel plante teen die 

mure, en die ligte binne die gebou is af, net een geel lig in die gang. Hy lui die klokkie 

en ŉ polisiesersant maak die deur oop. Sy donker hare is kort: hy is nog jonk. Dit moet 

sy motorfiets wees, die een wat hier buite geparkeer is.  

“Goeienaand, ek wil graag vir Chen Mei Fang sien,” sê Toit.  

“Is u familie?” 

“Ek is haar man.” 

Die sersant hou Toit vir ŉ oomblik dop. Toit weet dat hy eers gewoond wil raak 

aan die Westerling wat Mei Fang se man is. Toe maak hy die houtdeur wyer oop. Toit 

gaan in, en die polisieman gee Toit weer ŉ kyk.  

“Sal u probleme hê met die aanskouing van die lyk?” vra hy.  

Toit skud sy kop. Maar hy skrik, besef dat sy nie by die dokter se kamer met ŉ 

seer vinger is nie: sy is dood. Hy wonder hoe sy gaan lyk. Toit hoor dat dit buite weer 

begin reën, hard. Hulle loop in die lang gang af. In die laaste kamer is daar ŉ 

vlekvryestaaltafel wat so ontwerp is dat die bloed, water en seep by pype kan afloop na 

rioolgate in die vloer. Nou is die tafel skoon en droog. Daar is vensters hoog in die muur 

waarteen die reёn in skriklyne teen die ander kant van die glas afloop. Die sersant maak 

een van die dik metaaldeure oop. Toit voel die koue lug van die yskas. Die polisieman 

trek die trollie uit. Op die staaldraagbaar lê Mei Fang, naak. Die jong sersant staan terug 

en Toit kom nader. Daar is skaars ŉ merkie op haar. Sy moes op slag dood gewees het. 

Haar hande is oor haar bors gevou. Haar heupe lyk maer, weerloos. Haar hare is baie 

deurmekaar. Toit werk die rekkie in die dik swart hare los. Hy kan nie verstaan hoe haar 

hare so verstrengel geword het nie. Die rekkie sit hy in sy sak. Daar is bloed in die hare, 

wat van die ore afgeloop het. Hulle het haar al gewas, maar daar is nog steeds klein 

vlekkies bloed op haar wang. Hy kan sien hoe die bloed geloop het en hy kan uitwerk 
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hoe sy gelê het in die straat. Wanneer haar ma môre kom, sal Mei Fang se liggaam met 

ŉ groen laken bedek wees om die rowwe steke wat die dokter vroeg môreoggend gaan 

doen, van haar maag tot haar keel, te verberg. Hy gaan Mei Fang se vel agter haar kop 

lossny, haar gesig aftrek, en dan weer die vel oor haar kop terugtrek: daar sal steke in die 

hare wees. Die polisieman loop terug in die gang af en Toit volg hom. 
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Hoofstuk 15 

 

 

“Kyk die mooi blou, Mamma,” het Toit destyds gesê, verwonderd oor die kleur van 

die lug. 

 “Dis die dun blou van die dood,” het Hentie gewaarsku. 

 Toit het toe verskrik na sy ma gekyk, maar sy het iewers anders gekyk, haar 

oë dof soos sy iets binne haarself dophou. Die klein kindjie wou aan sy ma se rok trek 

om haar aandag te kry, om haar weg te kry van daardie plek, maar hy was te bang. 

Sy’t hom mos vertel dat sy saam met slange en skerpioene loop, en dat hy en Daniel 

versigtig vir haar moet wees.  

Toit kyk nou deur die vliegtuig se venster, sien dat daar nie ŉ wolk in die lug 

is nie. Die blou van die lug is die blou wat hy altyd sal onthou as dié van sy 

kinderjare. Foto’s van ander lande lyk vreemd, die blou te grys of te swaar.  

 “Nee,” dink Toit. “Dis die blou van die lewe. Maar as dit die kleur van die 

dood is, dan is die dood mooi.” 

 Die vrou wat langs Mei Fang se kis gesing het, het eentonig en lusteloos 

gesing, en Toit wou haar daar wegjaag. Maar hy het niks gedoen nie. Hy en haar pa 

het in die tent voor haar ouerhuis gesit. Nes meneer Chen het Toit ŉ wit hemp en ŉ 

swart broek gedra. Hulle het min gepraat. Die geraamde portret van Mei Fang was 

teen die tent opgehang, bokant haar kis. Die reuk van die wierook was swaar.  

 Die rousanger het weer op dreef gekom, en hard in die mikrofoon gehuil en 

gesing, geroep na die hemel om te vra dat Mei Fang moet terugkom. Of ten minste 

geluk vind in haar nuwe tuiste. Mei Fang. Die pragtige geur van rose was weg. Nou 

was daar net die wierook.  
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 Toit het gehoor hoe die trok buite die tent stilhou. Hy het in die begin gelag 

vir hierdie trok toe hy eers in Taiwan gekom het. Dit het vir hom gelyk soos die 

trokke tydens jooltyd, met papier en plastiek versier. Hierdie trok was bedek met repe 

geel plastiek, omdat geel een van die kleure van die dood is. Die plastiek was so 

geknoop dat dit soos blomme gelyk het. Dit het nou gelyk of die hele trok met geel 

blomme bedek was, behalwe die rooi Boeddhistiese swastikas aan elke kant van die 

trok. Daar was klein venstertjies, soos ŉ huisie in ŉ woud in Duitsland iewers.  

 Agter in die trok het mense gesit met hul instrumente, meestal tromme wat 

hulle stadig en eentonig sou slaan, oor en oor.  

 Nou lê Tafelberg onder die sagte blou lug. Die hange van die berg is groen en 

blou, die kleur van duur materiaal, nog vroeg in die dag voordat die wit hitte van die 

middeldagson alles vaal maak. Die vliegtuig sak om te land, en Toit kan nie meer die 

stad sien nie. Gedagtes glip onsamehangend deur sy kop. Die SAL-vliegtuig op Kuala 

Lumpur se lughawe, en Toit wat niks gevoel het nie. Hy het onthou hoe hy en Evan 

opgewonde was toe hulle in die begin SAL-vliegtuie in nuwe lande gesien het. Maar 

gister het Toit die SAL-Boeing gesien en hy het niks gevoel nie.  

 Die grap van die Kanadese onderwysers wat saam met hulle klas gee. Hulle 

het ook al begin praat soos Toit en Evan. How was your night? Great. We had a 

laquer time. That O from Taipei was there. Hulle verengels die woorde en skep so 

nuwe betekenisse. Laquer is iets blinks, iets goeds, maar ŉ O is ŉ zero, iemand wat 

min waarde het, iemand wat jy moet vermy.  

Die taal wat net tussen hulle twee was: hoe Mei Fang geglimlag het toe hy 

haar vertel het dat sy sy vangs was, sy My Vang. Hoe sy in die oggende vir die visse 

koffie gegee het. Dan vir sy geskokte gesig gelag het. Natuurlik moet hulle koffie kry. 

Ontbyt. Dan lag hy soos hy besef dat sy hom terg. Net ŉ mal mens sal vir vissies 
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koffie gee. Sy het aandagtig geluister toe hy haar vertel het van die keer dat Sarie 

hom gevang het toe hy haar wou afloer terwyl sy die toilet gebruik. Die uitdrukking 

op haar gesig toe hy bieg dat hy nog nooit vir iemand hiervan vertel het nie. Nie eers 

vir Evan nie.  

 Hoe sy so gevlei was dat hy wou hê dat hul kinders soos sy moet lyk. Haar 

hardkoppigheid. Nee, sy wil nie die rolprent gaan kyk nie. Kyk jý dit. Maar ek wil nie 

alleen gaan nie. Toit, do not irritate me. Die stemtoon wat hom laat verstaan dat hy 

nou sy laaste geel kaart gekry het. Die volgende een is rooi, en dan is dit klaarpraat 

met hom.  

 Die swem, twintig lengtes elke dag. 1 kilometer. Elke dag. Daar was nie ŉ dag 

dat sy dit gemis het nie. Die geleidelike besef by Toit. Dit is haar anker. You’re 

obsessive. If you skip a day, everything will collapse. Dan, tot Toit se konsternasie, 

die trane, die woede. Yes, I feel as though I’m floating. I feel that I’m a big amoeba, 

floating slowly through the sky, bigger than the earth, bigger than the sun. Floating 

silently, going nowhere, coming from nowhere. But if I don’t do this, then what?  

 Verdere leë gedagtes. Die vrou met die leë kissie by die rivier. Evan wat ŉ 

week lank ŉ baard groei. Die restaurant waar hy die hoender op rys eet en lank sit en 

koerant lees. Die eindelose gedreun van die vliegtuig. Buite die eentonige, vaal-blou 

van die lug en die see. Die poësie van die Sjinese gesegde vir “wees versigtig”: “sjiau 

shin”. As mens dit direk vertaal word dit “klein hartjie”. Die betekenis moet indirek 

afgelei word. Omdat jy my klein hartjie is, wil ek nie hê dat iets met jou moet gebeur 

nie. Die implikasie dan: wees versigtig, sodat jy na my kan terugkom. En so word 

klein hartjie: wees versigtig.  

Toit dink uit die bloute aan ŉ Mondriaan-skildery. Dis hoe hy altyd sy lewe 

wou gehad het, die blokke blou netjies afgebaken van die blokke rooi en geel met 
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presiese swart lyne. Hy dink ook aan die pynlik netjiese tuin wat sy pa gehad het, met 

alles presies op sy plek. Ja wat, Toit is sy pa uitgeknip. Alles moet reg wees, anders 

verloor Toit beheer. Nes Dries was. 

Toit trek een keer droë asem in. Dieselfde klank as wat sy pa daardie nag in 

die gang gemaak het. Hy kan nie ophou huil nie: onverwags kom die verdriet nog. 

Die vrou langs hom loer een keer gou, maar kyk dan na haar hande wat in haar skoot 

lê.  

 Mei Fang wat met kop eenkant toe geknak is, besig om haar hare met ŉ geel 

handdoek droog te maak. 

 “For you,” het sy gesê, en die slapbandboek vir hom gegee.  

 Dit was die outobiografie van die Dalai Lama. 

 “Thank you.” 

 ŉ Soentjie. Nie vir die boek nie, maar dat sy aan hom gedink het, die moeite 

gedoen het. Later by die houttafel wat al grys verbleik het, onder die groot boom, Toit 

wat verdiep aan die boek lees.  

Cause and Effect. Conciousness and Rebirth. Die woorde flits verby. Toit kon 

die boek nie neersit nie. Karma. Reborn into a new body, animal, human or divine.   

 Hy het nie met alles saamgestem nie, maar dit was vir hom opvallend hoe 

sonder venyn Boeddha is. Al wat hy vra, is dat jy die sirkels wat jou vashou, moet 

breek, om vry te word. Toit het besef dat dit vir hom onmoontlik was om daardie 

sprong te neem. Hy is te veel ŉ produk van sy ervarings, vasgevang in sy karma.  

 “Jy is deurtrek met Catholic Guilt,” het Evan hom eenkeer vertel. 

 “Maar ek is nie Katoliek nie,” wou hy protesteer. 

 “Jy is ŉ wit Suid-Afrikaanse man. Id est, jy het Catholic Guilt,” het Evan 

aangedring.  
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 Die luidsprekers kondig weer iets aan, maar dit is te onduidelik om te 

verstaan. Om hom stamp mense.  

 Toit stoot die waentjie met sy bagasie. Tussen die mense sien hy vir Hentie. 

Sy is besig om hom te soek. Dan gewaar sy hom.  

 “Toit,” roep sy. 

 Sy trek hom nader en soen hom op die mond. Sy staan ŉ tree terug om na hom 

te kyk. Sy sê niks. Dan loop hulle by die lughawe se internasionale aankomssaal uit.  

 Hentie bestuur. Toit draai om sodat hy Tafelberg kan sien. Dan is hulle op die 

N1. Voor hulle is die berg en die tonnel wat hy altyd so gevrees het. Die Padslang. 

Net anderkant daardie berge is Toit se kindshuis, Slanghoek. Hy weet hoe die skadu’s 

onder die bome lyk, hoe die stilte dun en bewend oor die plaas lê. 

 “As jy ŉ dooie dier in die oggend kry, dan moet jy maar weet,” het Sarie 

saamgestem, en sy ma het haar kop ernstig geknik, net een keer, ferm. 

“En elke honderdste motor wat by die tonnel ingaan, kom nie uit nie,” het 

Hentie verder vertel. 

 ŉ Straler klief klein en wit deur die blou lug, te ver om ŉ klank te maak, en 

Toit kyk hoe dit stadig swenk en draai na die oop oseaan se kant toe, weg.  

 Toit en Hentie praat min. Toe hulle by Slanghoek stilhou, wag Sarie op die 

stoep vir hulle. Sy kom by die trappies af na hulle toe. Sy begin iets sê, maar raak aan 

die huil. Sy druk Toit se hande een keer, draai om, en vlug die huis in. 

 Toit en Hentie staan ŉ paar oomblikke lank stil. Hentie wag dat hy iets sê of 

doen. Die groen oë kyk oor die tuin en dan verder uit, na die heuwels.  

 “Ek het altyd verwag dat een of ander poephol my sou omry,” begin Toit.  

 Hentie sien dat hierdie woorde moeilik is om uit te kom. Dis soos om voor die 

hof iets verskrikliks te erken, met mense wat sis, en vrugteskille gooi.  
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 “Maar toe was dit ék wat die fout begaan.” 

 Hentie wil antwoord, maar sy sien dat daar nog iets is wat Toit wil sê.  

 “Ek was vir so lank kwaad vir Ma en Pa, vir die noodlot wat my in hierdie 

familie gegooi het,” bieg Toit. “Maar nou sien ek dat dit maar met almal so is.” 

 Hy is ŉ oomblik lank stil. 

 “Ek is jammer,” sê hy dan.  

 Hy kyk na Hentie, en hy kan sien dat sy weet wat hy bedoel. Jammer dat hy 

geglo het dat die wêreld om hóm draai, jammer dat haar man dood is, jammer dat sy 

broer sy hand verloor het. Jammer dat daar nou iewers ŉ seuntjie met sy fiets val. 

Jammer dat die lewe so hartverskeurend mooi is.  

  Toit begin sonder ŉ woord by die stofpad afloop, heuwels toe. Na byna ŉ uur 

gaan staan hy en kyk om hom. Grys en geel-grys heuwels wat hoog die lug ingedruk 

word, en dan die berge, blou en grys.  

As iemand eendag die verhaal van Toit se lewe lees, besef hy, gaan daar nie 

groot dramatiese dinge wees nie. Slegs klein insidente. Maar dit is sý insidente, sý 

lewe. Die simfonie hoef nie altyd voluit te speel nie. Sy lewe is soos Mei Fang se 

komposisies: soms net een instrument wat speel, maar ook mooi. Die dramas van 

hierdie musiek is sonder groot, bombastiese slae. So ook sy lewe.  

Hy sit op ŉ groot ronde klip. Sý klip. Hy trek die opgerolde notaboek uit sy 

sak uit. Hy maak dit oop en skryf: 

 

“ŉ Kamer. 

Leeg. 

ŉ Deur. 

Ek maak die deur oop 
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en gaan die volgende kamer binne. 

Leeg en pragtig.” 

 

Hy kom eers ŉ paar uur later terug, toe die son al wil begin sak, sy linkerhand 

wat sy regterhand voor hom vashou, sy pa uitgeknip. Hentie is buite, onder een van 

die bome. Sy staan by ŉ ou houttafel. Die wortels van die bome kronkel onder die 

grond. In haar hand is ŉ klein, skerp messie waarmee sy aartappels skil. Sy lig haar 

voorarm om haar voorkop te vryf, die messie in haar hand, en die skerp punt lê na aan 

haar gesig.  

 Die lig vang die een kant van Hentie se gesig: sy lyk soos die vrou met die 

bolla in die Fauvistiese skildery, groengeel streep oor haar gesig, wilde kleure, mooi, 

losbandige kleure. Dit is vir Toit asof die messie Hentie se gesig oopgekloof het, en 

hy binne haar kan sien. Vir hom is sy mooi omdat, soos die lem haar ware karakter 

ontbloot, sy nog steeds Hentie is, nie soos mejuffrou Coetzee wat vir hom by PG 

Timbers kom kuier het nie. Die saag se lem het gewys dat sy afskuwelik is.  

 Toit stap na die voorkamer toe en gaan staan voor Hentie se tempeltjie. Hy 

dink aan Mei Fang, en wil vir haar ŉ boodskap stuur. Hy klap sy hande liggies.  

***** 

Toit se skoene is vol van die heuwels se stof. Hy weet nie hoe ver hy vandag gestap 

het nie. Hy kan nie eens onthou hoeveel dae hy al hier op die plaas is nie. Al wat 

belangrik is, is dat die buurvrou na die diere kyk.  

 Voor hom lê die dam. Hy en Mei Fang het dikwels hierheen gekom. Sy het 

teen hom gestaan, in die sirkel van sy arms. Nes daardie eerste aand by die Helder-

Water-dam.  
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Soos altyd is die water so glad soos glas. Op die oppervlakte sien Toit die blou 

lug, met wit wolke. Party clichés is te goed, en hulle word vereer tot absolute 

waarheid. So breek hulle die sirkel waarin hulle vasgevang is. Die Dalai Lama se 

Lydingswiel is reg. Laat ek dan ook so ŉ cliché wees, soos hierdie dam, omdat dit só 

mooi is.  

 Telkens sien hy weer die beeld van die vrou by die rivier, en haar treurige 

gesig wanneer sy haar kissie oopmaak en sien dat dit leeg is. Toit wil hê dat hierdie 

prent by sy kop moet uit, maar dit is soos ŉ plaat wat vashaak. Ja, dis weg, raas die 

liedjie.  

 Dit is asof wierook binne Toit se siel solied word, en iets vorm. Nou weet hy 

wat dit is. Hy kan nie tyd en geleenthede mors nie. Hy wil nie sy kissie oopmaak en 

sien dat daar niks in is nie. Daar was al soveel leë kissies vantevore. Het hy vir Mei 

Fang genoeg vertel dat hy haar liefhet? Het hy die dinge in sy lewe genoeg waardeer? 

Of gaan hy maar om en om in sirkels, sonder om sy Lydingswiel te breek?  

Hy wil nie in die huis wees nie, maar wanneer hy buitentoe gaan, sien hy hoe 

vervalle die plaas geword het. Dan vlug hy na die heuwels toe en klim hoog uit. 

Wanneer hy ver genoeg is, kan hy nie die detail sien nie, net die mooi stukke van die 

plaas wat voor hom uitstrek, die verskillende blokke kleure. Verder is die buurplase. 

Baie ver weg. Aan die einde van elke dag kom hy terug.  

Hy het vandag Foster Child klaar gelees. “16 pages of revealing personal 

photographs,” het die omslag belowe. Jody Foster se biografie is deur haar broer 

geskryf, en Toit wonder of die twee nog met mekaar praat. Sekerlik nie. Jody, ou dier, 

dink Toit, as jy nie kan slaap nie omdat jy lammers se gille hoor, dan is dit seker OK 

as ek ook deur die huis ronddwaal.  
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 Hy stap rusteloos na die voorkamer en skakel die televisie aan. Daar is die 

laaste stukkie van ŉ advertensie. Dan kom daar die klanke van applous, mense wat 

luidrugtig hande klap en uitroep. Die musiek begin en vir ŉ oomblik kan Toit skaars 

die melodie hoor soos die skare raas. Hy herken die musiek. Dis ŉ Suid-Afrikaanse 

sanger wat groot opslae in Amerika begin maak. Piet Nel. Toit gaan sit om te kyk. 

Die musikant staan op die verhoog maar doen niks. Agter hom begin die orkes se 

musiek en hy wag vir die oomblik wanneer hy moet speel. Dit is asof daar iets van 

hom af vibreer en deur die televisiestel uitkom, soos die hitte van die vlamme 

wanneer mense spookgeld brand.  

Toit weet wat hierdie man as kind graag gedoen het, hoe hy albasters gespeel 

het, hoe hy en die seun oorkant hom in die middae ná skool rivier toe gery het op hul 

fietse. In die somervakansie koerantpapier opgerol en dit probeer rook het, vlamme 

wat hoog gestaan het en dik rook wat gewalm het soos die seuns aan die sigarette 

gesuig het. Die vlamme wat te vinnig hul vingers gebrand het.  

Hoe hy so stil soos ŉ muis was op hoërskool, dolverlief op die meisiekind ŉ 

jaar ouer as hy. Die meisie met die wit hare wat in dieselfde rigting huis toe geloop 

het, tot sover as waar die pad onderdeur die treinspoor geloop het. Van daar af het sy 

ŉ ander koers ingeslaan, heuwel se kant toe. Na die mooi huise sonder heinings, met 

groen grasperke en posbussies wat gelyk het soos groot dobbelstene, soms op kettings 

wat wonderbaarlik regop gestaan het.  

Hoe dit vir hom later genotvol was om in musiekwinkels liggies met die 

agterkant van sy vingers oor ŉ kitaar se snare te streel, daar waar die kitaar weerloos 

aan sy nek gehang het. Begin by die een en loop al langs die ry af. Dan ŉ kitaar van 

die muur aflig, in sy hande neem, bewus dat die eienaar van die winkel hom angstig 

dophou. As hy daardie kitaar beskadig, gaan daar moeilikheid wees. Nee: as hy 

Deleted: ’n

Deleted: ’n

Deleted: ’n

Deleted: a

Deleted: ’n

Deleted: ’n

Deleted: ’n

Deleted: loop

Deleted: ’n

Deleted: ’n



 

 196

daardie ding wat ek wil verkoop om geld te maak, beskadig, gaan daar moeilikheid 

wees.  

 Toit wéét dat in die musikant se klein tuisdorpie daar drie kitare was, ŉ Hondo 

nylon-snaar, ŉ Ibanez akoestiese staal-snaar, en ŉ Alpha elektriese kitaar. Met sy 

eerste besoek aan Amerika het die musikant musiekwinkels gekry met honderde 

kitare wat soos karkasse in ŉ slaghuis hang.  

 Die Hondo was in sy seunsjare se winkel die goedkoopste. Dik, ongemaklike 

nek en klein lyf.  

Piet het eers gedink dat die klein lyfie die rede was vir die slegte klank, maar 

in later jare het hy weer gedink. Sy ouers het ŉ stel plate van Reader’s Digest gekoop 

en Piet het die Flamenco plaat oor en oor gespeel. Daardie Spaanse ouens: fok. Kyk 

wat kan hulle met daardie klein kitaartjies doen! Dus was die Hondo maar bloot ŉ 

swak instrument.  

Die elektriese Alpha was iets waarop niemand kon of wou speel nie, 

onmodieus en swak. Soos die belaglike kitare waarop die Archies in die 

slapbandboekies gespeel het.  

Die akoestiese Ibanez, die kitaar wat niemand wou koop nie omdat dit 

Japannees en goedkoop was. Maar Piet het die mooi in hierdie ding gesien.  

Dun nek, frets wat gelyk is, akkurate klank. Die arm man se Martin. In daardie 

dae ŉ baie goeie kitaar vir sy prys. Piet het dit gekoop, en onmiddellik die groot grap 

geword. Toit luister hoe Piet sing. 

“A long straight road in the shimmering heat. On either side the flat, flat land. 

Take a right, down to the lake, pull up sharp at the white, white church.  

“Lay me down in a shallow grave, close to the sun and close to the wind, 

where the dogs of war can scatter my bones.  
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“I’m the spotted dog with jagged teeth and a traitor’s trot. I’m the rabid thing 

at your front door.” 

 Nes Toit sonder vriende op die plaas was en vir sy juffrou tien minute lank 

sonder ophou kon vertel hoe die lande besproei word, so weet Toit dat Piet ook 

sonder vriende was. Vreemde idees het by sy mond uitgeval. Daardie snaakse 

tydskrifte van Engeland wat hy lees. New Musical Express? Sies! Sound On Sound? 

Eers later sou al die seuns dieselfde haarstyl dra, die eerste span ook. Mei Fang, lied 

van my hart, jy was reg. The most difficult thing to sell is a new idea.  

Hoe op Gods aarde kan hy ŉ mondeling doen oor die Britse Top Twintig, en 

dan aanbabbel vir amper tien minute, voordat meneer Els hom uiteindelik stil kon 

kry?  

 Toit kyk weer na die televisie. Piet speel nie bloot om musiek te maak nie. Dit 

is asof hy joga doen. Of bid. Hy wil na ŉ ander plek gaan, ŉ ander insig. Hy is nou ŉ 

Boesman-toordokter. Hy’t die spoor van die Mistieke Gemsbok geruik.  

Die gehoor is vergete. Dít is hoekom die mense nie hul oë kan wegneem nie. 

Daar is iets van voyeurskap, om iemand dop te hou as die persoon totaal onbewus is 

dat hy afgeloer word, en dus heeltemal natuurlik optree. Soos Elvis Presley wat die 

meisies deur ŉ een-rigtingspieël dophou terwyl hulle verklee om te gaan swem. Het 

Sarie ooit vir sy ma vertel dat hy haar wou afloer terwyl sy toilet toe gaan, wonder 

Toit? Nee, seker nie. Sy ma sou ŉ hele nuwe radio-drama geskep het.  

 Piet speel, en dis die vuil, tjommelaspek van sy spel wat so opwindend is. Die 

orkes speel ŉ stuk, en dan speel Piet saam, met sy rou, nog meer rou as rou kitaar. Die 

Telecaster is teen sy bobeen soos die rewolwer van ŉ cowboy terwyl hy iets speel wat 

die Amerikaners nie verstaan nie, maak nie saak hoeveel keer hy hulle vertel dat dit 
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boeremusiek is nie. “The low-slung boy,” noem die tydskrifte hom. “With hope on 

his hips.” 

 Die Telecaster was eers die Broadcaster, maar toe televisie begin om meer 

populêr as radio te word, verander Leo Fender die naam na die Telecaster. Piet se 

Telecaster is teen sy heup en het krapmerke agter waar sy broek se gordel die verf 

afgevryf het. Die bas, dan die trom wat kaboem, wag, stilte, weer kaboem, en nou in 

die groot oop pouse die eerste noot van die Telecaster. Die noot hang soos ŉ silwer 

seep-ballon in ŉ lug wat Noord-Transvaals moes gewees het. Waar Piet se ouer broer 

een keer ŉ AK47 in ŉ boom gekry het. Die Telecaster het nie ŉ whammy-bar nie, dus 

moet Piet die nek skud om tremolo te kry, en die elektroniese dier gil met angs, dan 

weemoed van waar sy aan haar nek hang. Nou die palm van Piet se regterhand liggies 

oor die snare, by die brug, om hulle te verdoof, asof iemand stadig die ligte afskakel. 

Hoogdrama, ironies juis nou wanneer daar geen noot gespeel word nie.  

Die Amerikaanse gehoor kan nie wegkyk nie. In ŉ kultuur waar drama en 

belangrike oomblikke afgebaken word met rolprente se “Fuck You!”, of “Oh, my 

God!” is hierdie spanning oordonderend. Die musiek word hervat. Die note rol eers 

stadig, maar dan kom die gegil van die kitaar vinniger, dringender.  

Die heks brand nou en haar gille is aaklig. Haar vel brand af en haar hond-

geraamte word ontbloot. Die klank is afgryslik. Afskuwelik. 

Haar mond is wyd oop. Dit klink asof sy vloek, woorde soos poes, naai, God, 

maar dit is nie. Sy is besig om vergifnis te vra. Jy’s my Vader, moet my nie verlaat 

nie! Haar gekerm word sagter, teer. Die vlermuise en hekse kom huis toe net voor die 

son opkom. Dan, toela, toela, Baba, gaan die heks slaap, maar nou in haar vader se 

arms, ŉ beeldskone kind. Haar lippe blaas wolke na die hemel toe, iemand brand 
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spookgeld in haar mond, liefde-wolkies. Saggies A-mineur, oopsnaar G, en ten laaste 

ŉ slordige, pragtige F. Toela, toela, Baba …  

 “Pete! Pete ..!” roep die gehoor.  

 Die duur, hondsdol kitaar lê teen Piet se been, uitgeput.  

 Die beeld verander. Dit is nou die binnekant van ŉ televisie-ateljee. ŉ Mooi 

vrou sit in ŉ groot, gemaklike stoel. Sy is deftig aangetrek. Oorkant haar sit Piet in ŉ 

soortgelyke stoel.  

 “What did you mean when you said that there is no sin?” vra sy vir Piet.  

 Piet trek asem in, asof dit ŉ lang storie gaan wees. Hy het dit nou al 

herhaaldelik vertel, en elke keer word die mense kwater vir hom. Nes in Suid-Afrika, 

is die Amerikaners ook boos oor wat hy preek. 

 “Years ago I met a guy. He said that he had always wanted to write a book 

that would be important. The Book of Everything, if you like. Then he realised that 

his book would be a trilogy. No, something like the Encyclopaedia Britannica, or no, 

more like a whole library!” 

 Piet is ŉ goeie verteller, en hy gebruik sy gesig en hande om opwinding te 

toon.  

 “Maybe even all the computers in the world. After all, the Book of Everything 

will have so much to say. 

 “Then one day he made a breakthrough: his book would only need one page, 

and on that one page there would be one word: ‘God’.” 

 Piet wag sodat sy dit kan absorbeer. Sy hou hom vir ŉ paar oomblikke dop. 

Dan frons sy effens.  

 “So what does that have to do with lack of sin, or to be more specific, that sin 

is natural, and therefore not sin, as you are saying?” wil sy weet. 
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 “If God made everything, including Satan …,” begin Piet verder te 

verduidelik. 

 Hy sien dat sy haar mond oopmaak om hom in die rede te val.  

 “God made the angels, right?” sê hy gou.  

 “Yes.” 

 “And one of these angels was Lucifer?” 

 Sy skuif op haar stoel, vies.  

 “Yes, but …” 

 “There is no ‘but’,” tug hy.  

 Dan gaan hy voort.  

 “So now we have the situation where God made everything, including Man. 

However, in Man his design was not perfect. This thing called Man had a defect, 

much like the cars that need to be taken back to the factory. So now God, after the 

fact, sends down a clause. He faxes this to Moses, and Moses informs us of the new 

status quo. From now on there will be ten commandments. If we break any of them, 

we lose our warranty to get into Heaven. Even though our sins are as a result of bad 

wiring.” 

 Piet kan sien hoe kwaad sy woorde die vrou maak. Dit maak hom kwaad.  

 “Moses ...” begin sy sê, maar Piet val haar in die rede. 

 “A possible schizophrenic.” 

 “You’re disavowing the ten commandments?” wil sy geskok weet. “The word 

of Gód?” 

 “Oh, no. They exist, but only because they suit us. We live by the law of the 

pack, and the pack accepts those laws because now even the most spineless, the 

weakest, can have his ass covered. 
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 “Of course, if the commandments included that the first-born was to have its 

throat slit, we’d find some way out of that. Even if it was the word of God. So the ten 

commandments are not the law of God, but rather the law of The People.” 

 Sy kyk na hom. Haar gedagtes spring en flits mal rond. Hy leun terug in die 

gemaklike stoel. Sy moet iets sê of vra, maar sy kan aan niks dink nie. Sy is amper 

verlig wanneer Piet verder praat. 

 “We see dogs copulating in the street, and we try to separate them. We’re 

embarrassed, I guess. But thát, that is our sin, seeing something as wrong, as not 

God’s will.” 

 Piet kom weer vorentoe, na aan haar. 

 “Well, God can go fuck himself. I am hereby notifying him that I’m going to 

sue his ass. He erred. Not me. Not you. Don’t mail me a letter after I’ve bought my 

car, informing me that it’s defective, that it rolls easily, and that I should only drive at 

10 miles per hour.  

 “No. If I kill someone in anger, that’s fine. It’s human. Lust? Made and 

installed by God.  

“You want to slap me because you’re furious with me? Do it. Do it! If you 

don’t, you’ll be denying that you’re human, and that, my dear, is the only sin in 

town.” 

 Piet hou sy wang vir haar, tartend.  

 “Do it,” beveel hy.  

 Maar sy gluur net na hom, haar kake wat kou.  

 “You believe what you believe because that’s what Daddy told you, just like 

another little girl on the other side of the world firmly believes that what her Daddy 
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said is the be-all and end-all. Well, you can’t both be right. But you can both be 

wrong. 

 “Do it. Do it,” fluister Piet.  

 Sy klap hom. Sy sit terug in haar stoel, haar hande wat die kante van die stoel 

vasklou. Sy druk haarself terug in die stoel, weg van hom. Sy is gewalg deur hom, dat 

sy aan hom geraak het! Dat sy dit gedoen het, hom geklap het.  

Dat hy reg was. Dit was heerlik om hom te klap.  

 Dan weet Toit wat hy moet doen.  

 “Ek gaan vir Daniel haal, Ma,” sê hy. “Ek wil nie die plaas hê nie.” 
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Hoofstuk 16 

 

 

Die binnekant van die kroeg is donker na die helder son buite. Dit ruik na nat hout, 

bier, en muwwe sigaret-lug. Toit staan vir ŉ oomblik by die ingang. Dan stap hy in. 

Daar is net een klant in die kroeg. Hy sit by ŉ swaar houttafel. Voor hom lê ŉ koerant 

oop. Hy soek blykbaar werk.  

 Agter die toonbank staan Daniel. Hy hou ŉ bottel brandewyn tussen sy arm en 

lyf vas, en met sy hand druk hy die skinker in. Hy is roerloos. Sy wit hare is kort en 

staan regop. Hy het ŉ welige baard.  

 “Toit,” sê hy saggies. 

 Toit lig die toonbank se flap op en stap om die toonbank, agter die toonbank 

in. Daniel sit die bottel neer. Toit omhels vir Daniel. Daniel staan stokstyf. Toit 

beweeg weg. Dan trek Daniel hom terug.  

 “Toit!” sê Daniel weer. 

 Daniel trek vir Toit styf teen hom vas, en Toit antwoord die omhelsing. Dan 

los Daniel vir Toit en tree terug. Hulle kyk vir mekaar. Daniel is ŉ duim of wat korter 

as Toit. Die bruin baard is groot. Daniel lyk asof hy dikwels buite hout  kap.  

***** 

Toit gee die huurmotor se sleutels vir die jong vrou en teken die dokument wat sy 

voor hom neergelê het. Hy neem sy kredietkaart terug en sit dit terug in sy beursie.  

 “OK. Ek is reg,” sê hy vir Daniel. 

 Daniel sit in sy blou Isuzu, met sy arm by die afgerolde venster uit. Die broer 

wat een keer Toit se hare gesny het, maar so drooggemaak het dat Hentie vir Toit 

dorp toe moes neem sodat die barbier die happe kon wegsny. Toit het soos ŉ 
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tennisbal gelyk. Toe een van die kinders vir Toit lag, het Daniel die ou ŉ veeg teen 

die kop gegee. Hy het vir ŉ paar dae toegelaat dat Toit saam met hom en sy maats tol 

speel.  

Hy wag vir Toit. Toit loop na die bakkie en gaan klim langs Daniel in. Vir ŉ 

oomblik sien hy Daniel se gesig in die truspieël. Dit val hom weer by hoe verskillend 

hulle lyk. Daar is niks van hul pa in Daniel te sien nie. As mens Daniel se gesig ken, 

ken jy seker sy ma se gesig, dink Toit.  

 “Nou ja, laat ons waai,” sê Daniel. 

 Die Isuzu beweeg vorentoe, maak ŉ draai om die huurmotors wat in drie rye 

geparkeer staan en gaan dan by die voorhek uit. Johannesburg se verkeer is besig. 

Daniel ken blykbaar die stad goed. Hulle praat nie en Toit kyk om hom, na die mense 

wat vrugte en skoene op die sypaadjies verkoop. Agter die sypaadjies toring die hoë, 

blink geboue.  

 “Toit, ek hoop jy weet wat jy doen,” sê Daniel later toe hulle al ver buite 

Johannesburg is. 

 “Ek het dit met Mamma bespreek. Sy is bly.” 

 Daniel kyk vir Toit. 

 “Daniel, ek sê jou weer. Ek wil nie die plaas hê nie. Ek is nie ŉ boer nie.” 

 Maar dit is nie wat Daniel hinder nie. 

 “En ek en Mamma het daaroor gepraat,” vertel Toit. “Sy aanvaar my wense, 

en sy is bly dat ek so besluit het. Sy weet dat jy die beter boer is. En sy is bitter spyt 

oor alles. Sy wil jou terug hê.” 

 Hulle ry verder. Dit is nie nodig dat Daniel vir Toit moet vertel hoe hy voel 

nie. Toit verstaan die vernedering en die gevoel van verlore wees. Maar tog wíl Toit 

praat. 
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 “Ons is nie broers nie,” sê hy saggies, meer vir homself as vir Daniel. 

 Daniel sien dat dit vir Toit is asof hy vir ŉ eksamen studeer. Hy wil die werk 

hardop vir homself sê, sodat hy kan weet of hy dit verstaan of nie.  

 “Maar ons ís broers,” vertel Toit verder. “Meer as net die pa wat ons deel. Ons 

is saamgegooi deur die wil van ...” 

 Toit weet nie wat om dit te noem nie.  

 “The Wheel of Suffering?” vra Daniel, half om te help, half om te wys dat hy 

wel geluister het toe Toit van die Dalai Lama se boek gepraat het.  

 Toit dink, en skud dan sy kop. 

 “Nee. The Wheel. Net, The Wheel.” 

 Daniel knik sy kop en die digte baard beweeg soos hy glimlag.  

 Toit kyk na die mynskag waar hulle verbyry. Dit is vir hom vreemd. Hy het 

dit nog net in foto’s gesien. Om te dink dat goud daaruit gekom het! 

 Na die tweede uur het hulle alles gesê wat hulle wou sê. Nou is daar net die 

klank van die Isuzu se eentonige gedruis en die plat wêreld om hulle. Die snelweg is 

reguit, sonder enige draaie. Die verkeer is nog dig, maar soos hulle verder reis, word 

dit al hoe minder. Na ŉ paar uur is daar net enkele trokke en motors. Die son klim 

hoog en hulle draai die vensters af om die wind te laat inwaai.  

 Toit dink weer aan wat hy en Daniel vir mekaar gesê het. Hy onthou die 

gevoel dat hy met ŉ vreemdeling gepraat het. Hy noem dit vir Daniel, en Daniel lag, 

een harde blaf.  

 “Ja, ek voel ook so ...!” antwoord hy.  

 En so is die ys gebreek. Hulle praat oor alles en nog wat, die moord op hul pa, 

hul universiteitsdae, oor Toit in Taiwan. Toe Daniel hoor dat Toit getroud is, draai hy 

sy kop na hom.  
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 “Jou lekker ding!” lag hy.  

 Maar toe sien hy dat iets verkeerd is. 

 “Wat is dan fout?” vra hy. “Het julle gestry?” 

 Toit skud net sy kop.  

 “Nee,” antwoord hy. “Sy’s dood.” 

 “My Gód ...!” vloek Daniel.  

 Hy trek die bakkie van die snelweg af, met stof wat in die warm lug hang. Toe 

die bakkie stilhou stamp Toit die deur oop en spring uit, asof die voertuig te warm is, 

asof dit brand. Hy struikel ŉ paar tree weg. Hy gaan staan met sy arms wat pap hang. 

Hy hoor hoe Daniel by die bakkie uitklim, nie die deur toemaak nie.  

 “Toit,” roep Daniel.  

 Daar is soveel deernis in hierdie vreemdeling wat sy broer is se stem. Toit 

draai om. Daar is trane op sy gesig. 

 “Dit was my skuld,” vertel hy vir Daniel. “Ek het die bike laat val. Sy’s dood. 

Ek het niks oorgekom nie. Ek het geweet dat God my wil straf, maar darem nie só nie 

...”  

 “Toit?” probeer Daniel vra, maar Toit val hom in die rede.  

 “Julle almal het jul slegte geluk gehad. En nou is dit my beurt.” 

 Daniel sien hoe Toit histeries word. Hy gryp na Toit, maar Toit koes weg. Die 

warm lug druk teen hulle. Toit slinger ŉ paar tree na die pad toe. Hy gaan staan in die 

middel van die snelweg. Daar is nou geen verkeer nie. Daniel kan Toit se skoene op 

die teerpad hoor en sy asemhaling soos hy snik. Toit kyk na die blou lug.  

 “So jy wil my hê?!” skreeu Toit. “Well, take it all, jou fokken póés!”  

 Daniel ril vir die figuur van sy broer. Nie vir die melodramatiese en 

kinderagtige beeld nie, maar vir die woede wat so ver weg van Goddelikheid is.  
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 Toit staan met arms oop, soos ŉ man wat besope voor ŉ kroeg staan en wag 

dat iemand hom ŉ klap kom gee. Dan val sy ken tot op sy bors en hy begin huil. Hy 

huil soos ŉ babatjie. Daniel gaan na Toit en trek hom van die pad af. In die verte kom 

ŉ groot trok aan.  

 Wanneer hulle in die stof staan, skud Daniel vir Toit. 

 “Moenie vir jouself jammer voel nie,” snou hy vir Toit.  

 Toit kyk geskok na Daniel. 

 “En moenie, fokken móénie, skuldig voel nie.” 

 Vir lang, lang oomblikke kyk die twee na mekaar. Dan gryp Toit na Daniel se 

hand. Maar die hand is weg. Hy hou aan die bo-arm vas. Sy momentum maak dat hy 

teen Daniel stamp. Maar hy trek nie weg nie. Hy bly staan met sy kop op Daniel se 

skouer. Die warrelwind van ŉ trok waai teen hulle. Toit staan terug van Daniel af. Hy 

knik sy kop. Daniel knik saam.  

 Hulle stap terug na die bakkie en klim in. Daniel trek die deur toe en skakel 

die Isuzu weer aan. Maar voordat hy wegtrek, kyk hy na Toit. 

 “Dit,” sê hy, en lig sy stompie, “jou vrou, Pappa, dis nie straf nie.” 

 Toit wil iets sê, iets vra, maar Daniel val hom in die rede. 

 “Shit happens.” 

 Hy vang kamma iets met sy hand, hier voor Toit se mond en maak asof hy dit 

by die bakkie se oop venster uitgooi. 

 “Daar is Vrae nou weggegooi,” vertel hy vir Toit.  

 Hy wikkel verder met sy vingers buite die bakkie. 

 “En daar gooi ons nou vir Antwoorde Wat Nie Kom Nie ook uit. Voertsek!” 

 Daniel glimlag en Toit glimlag terug. Natuurlik. Boeddha is sonder venyn. 

Jesus het net liefde. Neem jou skuld en druk dit terug in daardie Pandora’s Box. Hy 
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hoor weer vir Mei Fang wat lag. Alas, there is no Shangri La, but also no Pandora’s 

Box.  

 Soos hulle deur dorpe ry, tik Toit hul name van die lys in sy kop af. In die 

deur van die Isuzu kry hy ŉ kaart van Suid-Afrika.  

“Hoekom sê jy my nie jy’t ŉ kaart nie?” wil Toit weet. “Ek doen in my kop 

somme in my malle moer in.” 

“Jy’t nie gevra nie.” 

Toit glimlag, kop onderstebo terwyl hy die kaart oopmaak. 

“Die Oppermeester het vir my daardie kaart gegee,” laat Daniel weet. 

Voordat Toit homself kan keer, antwoord hy.  

“Daar bestaan nie ŉ ding soos ŉ Oppermeester nie.” 

“Nou hoe kan hy dan vir my die kaart gegee het?” wil Daniel weet. “Dit was 

vir my verjaarsdag.” 

Toit lag hard. Maar hy lag nie net vir die grap of die slim slinksheid nie. Hy 

lag omdat hy nie meer hiervoor kwaad word nie. Hy voel nie nou soos ŉ buitestander 

nie. Hy is nou deel van die binnekring, waar hulle die grappe maak. Hy lig sy kop en 

lag. Daniel lag saam. Ben Wallace sal van nou af moet ligloop vir Die Oppermeester.  

Toit sprei die kaart oor sy skoot en kyk waar hulle is. Daar is nog ŉ lang pad 

wat gery moet word.  

Daniel skakel die draadloos aan. Later is die radio se ontvangs sleg, en Daniel 

druk ŉ kasset by die kassetspeler in. Toit kyk hoe hy behendig met net een hand 

werk.  

 “Het jy nie iets van Piet Nel nie?” vra Toit.  

 “Piet Nel?” vra Daniel. “Ja, hier iewers.” 

 “Ek like die ou,” laat Toit weet. 
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 Daniel krap weer rond, bestuur met die voorarm van sy regterarm.  

 “Ah ha,” roep hy. “Hier’s hy.” 

Toit hou sy hand uit. Hy wil sien hoe die kassethouer lyk. Daniel ruil die 

kasset om. Die naam van die kasset is “Boerseun Sonder Plaas”.  

“In Amerika is dit ‘The Big Silence’,” vertel Toit. 

“Hmm,” antwoord Daniel.  

Hy weet. 

 “Here in the Witch’s Valley, on the edge of the flat, flat land, you can find me 

with my cans of paint,” sing Piet. “Red, yellow, blue. Kóm, Tokkelos ...!”  

 Op Beaufort-Wes ry Daniel stadig deur die dorp. Dis laat, amper agtuur. Die 

winkels is almal toe, maar hul vertoonvensters se ligte is aan. Daniel sien ŉ hotel, en 

draai af. Hy stop die bakkie voor die hotel en hulle klim styf uit. Na die hele dag se 

bestuur is Daniel moeg, maar Toit weet dat Daniel die rit deur die Karoo geniet. En 

dit was lekker om te ry soos hulle gery het: dikwels stilhou. Daar is geen haas nie. 

Hulle strek en gaan in.  

 Die man by ontvangs gee vir hulle hul kamers se sleutels. Toit kan sien dat die 

man nie onbeskof wil wees nie, maar hy nie kan help om na Daniel se stompie te kyk 

nie.  

 Toit trek sy oornagsak oor sy skouer en loop deur die portaal. Daniel hou die 

hyser se deure vir hulle oop. Hulle ry op na die derde vloer. Daniel aarsel ŉ ruk by die 

deur. 

 “Ek is jammer oor jou vrou, Toit,” sê hy. 

 Toit knik sy kop. Dan kyk hy na Daniel. 

 “Dankie,” antwoord hy.  
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 In sy kamer skakel Toit die televisie aan. Hy trek uit en gaan badkamer toe. 

Hy staan lank onder die water van die stort. Dan droog hy homself af. Die wit 

handdoek is dun. Iemand het met khokipen die hotel se naam op die rand van die 

handdoek geskryf. Hy wonder wie dit geskryf het. Waar daardie persoon nou is.  

 Die volgende oggend vroeg klop Daniel aan die deur.  

 “Roer jou gat. Ek wag vir jou in die bakkie,” roep hy.   

 Hulle klim in die Isuzu. Dis nog koud. Op die voorskerm is daar effense 

nattigheid. 

 “Nou, omtrent Ma ...” begin Toit, maar hy weet nie hoe om verder te gaan nie. 

 “Hmm?” 

 “Ek weet nie hoe sy was toe jy haar laas gesien het nie,” probeer Toit weer. 

“Maar sy is deesdae ŉ bietjie, um ...” 

 “Kêns?” 

 “Ja.” 

 “Sy het my altyd vertel dat jy nooit te oud is om gelukkige kinderjare te hê 

nie,” laat weet Daniel. 

 Toit draai sy kop om na Daniel te kyk. In Daniel se stemtoon is daar nie 

genoeg om te weet of hy sarkasties of kwaad is nie. Of watter emosie ook al. Daniel 

kyk vlugtig na hom en dan weer na die pad voor. 

 “Toe jy daar weg was, was dit net stilte. Ma en Pa sê niks nie. Voor dit het 

hulle ook min gepraat. En Ma het meer en meer kêns geword. Pa het homself al hoe 

meer oor haar bekommer.” 

 Daniel bly vir  ruk lank stil. Toit besef dat hy iets onthou.  

“Die keer toe sy vir al die diere by die slagpale gaan bid het,” sê Daniel 

saggies en skud sy kop. “En die brief wat sy vir die Worcester Standard geskryf het 
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om te sê dat Jesus ŉ kommunis was, en dat hy nou rou wanneer hy afkyk na die 

kerke.” 

Daniel kyk gou na Toit.  

“The Church is the heart of a heartless world. Of so iets,” vertel hy verder. 

“Sy’t vir almal vertel dat as jy ŉ Christen is, of van enige geloof, dan moet jy, by 

extension, ŉ kommunis wees. Alles vir almal. Al God se liefde en al die aarde se 

werk moet gedeel word.” 

“Dan was sy en Pa uiteindelik op dieselfde wavelength,” antwoord Toit.  

Daniel trek sy skouers op. 

“Ek weet. Ek het nie ŉ probleem daarmee nie, maar dis net so weird. Onthou, 

ek was toe nog baie behep met myself. En hier kom hierdie weird vrou, my ma, en 

maak net left, right en centre kak droog.” 

Toit bars uit van die lag. Hy het lank laas hierdie gesegde gehoor. 

“Sy wou haar geloof uitleef, ” sê hy vir Daniel.  

“En jy weet hoe bedonnerd sy was toe ons kinders was,” gaan Daniel verder. 

“Later was sy meer en meer eksentriek.” 

Hulle ry ŉ paar kilometer. Dan praat Daniel weer. 

“Maar daardie laaste paar jaar, voordat ek daar weg was, het iets verander. Ma 

en Pa was madly in love. Hulle het somehow weer bymekaar uitgekom.”  

Dan onthou Toit iets. 

“Toe jy daar was, het sy toe al daardie tempel in die huis gehad?” vra hy. 

“Ja,” antwoord Daniel. 

Hy lag skielik.  

“Sy het ŉ moerse chocolate bar daar neergesit. Wat ek natuurlik geëet het. 

Hoe durf jy Jesus se chocolate eet?! Maar ek hou ook van chocolate, Mamma. Hy sou 
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dit met my gedeel het. Nonsens. Jy probeer slim wees. Nes daai lot wat die heilige 

woord van God verdraai sodat hulle ŉ joppie kan hê.” 

Hulle lag. 

“Toe kak sy my ŉ uur lank uit, deur my te vertel van die gevaar van die kerk 

en die regering. Hoe Sarie dit nog uithou, sal ek nooit weet nie.” 

Hulle ry verder. Nou is die son hoër, agter hulle. Die landskap is vaal en 

verlate.  

“Ek was daar toe hulle vir Pappa geskiet het,” sê Daniel skielik. 

Toit is eers nie seker of hy reg gehoor het nie. Dan vertel Daniel verder.  

“Ek het tussen die wingerde gaan skyt. Ek het gehoor hoe hul motor naderkom 

en stop. Ek kon niks sien nie, omdat ek daar op my hurke gesit het. Toe hoor ek 

stemme. Ek kon nie uitmaak watse taal dit was nie. Xhosa, Zulu, Sotho. Toe hoor ek 

die skote. En toe ry die motor weg.” 

Toit se gedagtes is deurmekaar. Dit is te veel informasie vir hom. Hy moet 

eers daaroor dink. Buite die bakkie flits vaalgrys bossies en elektrisiteitspale verby. 

Plat heuwels.  

“Hoe het Pa gelyk?” vra hy dan. 

“Hy het op sy rug gelê. Hy het sy blou broek aangehad. En ŉ wit hemp. Sy 

kop was een kant toe gedraai. Hulle het hom vyf keer geskiet. Sy hemp en sy broek 

was met bloed besmeer.” 

Daniel is vir ŉ paar oomblikke stil.  

“Sy oë was nog half oop. En sy mond.” 

Toit onthou weer vir Evan wat op die bus slaap, wat gelyk het soos ŉ 

pasgebore kuiken. ŉ Nuwe hoendertjie. Mei Fang op die warm teer. Mond wat nie 

heeltemal toe is nie.  
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“Toe ek by hom kom, was hy dood. Ek het aan hom getrek, maar hy was so 

swaar. Hy het net daar gelê.” 

Na ŉ lang ruk wil Toit weet: “Hoe voel jy nou? Is jy kwaad?” 

Daniel lig sy skouers. 

“Ek weet nie hoe ek voel nie.” 

Hy kyk na die pad voor hulle. Dan knik hy sy kop. 

“Ek is kwaad. Ek is woedend,” laat weet hy.  

Hy ry in stilte. Die enigste klank is die gedreun van die bakkie se enjin en die 

warm wind deur die oop vensters. 

“Lewe is kak,” sê Daniel dan.  

Toe hulle by Touwsrivier kom, draai Daniel af. Toit sien dat Daniel al 

vantevore hier was. Hy bestuur deur die dorp, deur paaie wat hy herken, en toe hulle 

by die begraafplaas kom, stop hy die bakkie. Hy en Toit klim uit.  

Hulle moet oor die heining klim. Daniel hou aan die boonste draad van die 

heining vas. Hy sit op die heining, en gooi sy bene oor. Toit was al vantevore hier 

gewees, lank gelede, maar dit is vaag in sy geheue. Hy en Hentie. Nou hou Toit vir 

Daniel dop. Daniel het blykbaar al baie maal so oor die heining geklim.  

Daniel gaan staan voor ŉ graf. Dis ŉ dubbele graf, met wit klippies bo-op. 

Toit sien dat daar ŉ nuwe swart steen is. Hy kyk na Daniel met ŉ vraag op sy gesig. 

“Ja. Ek het dit laat kom,” knik Daniel.  

Toit lees die inskripsie. Leila Jansen, geliefde moeder. Louise Jansen, geliefde 

dogter en suster. Daniel se ma en suster. Daniel gaan sit op die grys kliprant van die 

graf. Hy stut homself met die elmboog van sy stomp arm en gebruik sy hand om die 

onkruid uit te trek. Toit sit sy hand vlugtig op Daniel se skouer en gaan staan by die 

heining. Hy kan nie meer kyk nie.  
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Dis baie stil hier. Hy hoor iemand van een van die huise roep. Iets van Arno se 

werksnommer, nee, dit is die ou nommer, hy is nou by Van Wyk Gereedskap, ja, 

3668, dankie. Na ŉ lang ruk kom Daniel ook na die heining toe. Hulle staan daar 

langs mekaar, maar praat nie. Dan klim Daniel oor die heining.  

“Ma het ook ŉ tweelingsuster gehad,” vertel Toit. 

“Ek weet. Sy’t my vertel,” antwoord Daniel. 

“Dit was seker haar manier om jammer te sê.” 

Daniel dink hieroor. Hy knik sy kop met klein knikkies.  

 “Ek vrek vir ŉ sigaret,” sê hy dan.  

 “Smoking is the opiate of the masses,” preek Toit. 

 Daniel blaf een keer, hard, en dan weer, sagter. Sy bebaarde mond is wyd oop. 

Hy lag lekker, dan vee hy met sy hand oor sy baard. Hy hou op met lag, maar sy gesig 

is nog sag, ŉ glimlag in die oë. Hy steek ŉ sigaret aan.  

 Dis baie stil. Toit kan hul skoene op die klipperige sand hoor. Van ver af klink 

ŉ skool se sirene. Daniel laat val die sigaret en trap dit dood. Hy maak die bakkie se 

deur oop en klim in. Toit klim ook in. 

 Hulle ry stadig deur die dorp, en toe is hulle by die N1. Daar is ŉ paar groot 

trokke langs die snelweg geparkeer. Toe daar ŉ breek in die verkeer is, draai Daniel 

op die N1.  

 Hulle is gou in die Hexriviervallei, groen plase aan albei kante en blou berge 

wat hoog troon. Daar is ŉ paar klein wit huisies in die verte. Dit lyk soos ŉ poskaart-

foto. Hulle ry verby Worcester. Oor die brug met die teken wat waarsku teen 

rukwinde.  

 “Hierdie winde sal die motor van die brug af waai,” het Daniel altyd geterg. 

“Dan val ons in die rivier.” 
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 “Nee!” 

 “Ja. En niemand sal ons kry nie. Niemand kyk ooit daar nie.” 

 Nou gaan die Isuzu oor die brug en Toit kyk na die wit ronde klippe in die 

rivier. Die rivier is baie laag. Dan sien hulle Rawsonville. Voor hulle is die hoë 

Brandwacht-berge. Daniel draai regs af. Die pad hier is kleiner. Aan beide kante van 

die smal pad lê wingerde. Hulle praat nie. Dan kom hulle by die grondpad, en Daniel 

ry stadiger, gaan na tweede rat toe, draai die stuurwiel. Dan met die huispad langs. 

Hulle stop voor die huis. Dis asof Daniel nooit weg was nie. Behalwe die 

verwaarlosing. 

 “Kyk hoe lyk die plek,” skel Daniel, maar sy stem is opgewonde.  

 Hentie het die motor gehoor en sy kom by die huis uit. Sy kom by die trappies 

af en hardloop na die bakkie toe.  
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Hoofstuk 17 

 

 

Toit stap deur die groot houtdeure van die Standard Bank. Hoofstraat is besig, verkeer 

wat verbyry. Die mense van Worcester is uit en besig. Hy stap na die 

ontvangstoonbank toe.  

 “Goeiemôre. Kan ek help?” vra die jong vrou.  

 “Ja. Ek is hier om Meneer Littleworth te sien,” antwoord Toit. 

 Daar is ŉ paar mense wat ook inligting soek, maar Toit kyk nog na haar, asof 

hy nog ŉ vraag het. 

 “Sal jy later saam met my gaan koffie drink?” vra hy dan.  

 Sy kyk ŉ oomblik lank na hom, sonder uitdrukking. Daar flits duisende 

stukkies inligting agter haar oë. Die mense kyk na haar, na hom. Hoe kán hy so 

taktloos wees?  

 “Nee, dankie,” antwoord sy, maar Toit is al klaar ŉ halwe tree weg. 

 Dit is wat sy moet sê. Of miskien hou sy net nie van hom nie. Of getroud. Wat 

ook al. Dit maak nie saak nie. En die mense wat na sy rug staar. Miskien dink hulle 

hy is ŉ skurk, of ŉ held. So what? Almal het tog geweet dat dit is wat hy dink.  

 Niemand weet dat hy net wil praat nie, met ŉ vrou. Sit in ŉ stoel, koffie drink, 

en praat. Miskien is hy al vergete, of miskien gaan hulle nog lank hieroor skinder. Dit 

maak vir Toit nie saak nie. Embarrassed but not ashamed, soos Piet Nel gesing het.  

 Deur die groot vensters van die bank val die sonlig, mooi.  

 Terwyl Meneer Littleworth praat, luister Toit skaars. Hy voel warm binne. So 

dít is waarvan Evan gepraat het. 
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 Wanneer hy terugry plaas toe, glimlag Toit. Dit voel vir hom asof hy ŉ 

polisieman is na wie daar gister klippe en bottels gegooi is. Nou bel iemand en smeek 

dat hy moet kom help, histeries.  

 “Vlieg in jou moer,” antwoord die konstabel binne Toit. Dit is tog immers wat 

die persoon verwag. 
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Hoofstuk 18 

 

 

Hulle bly stil, soos oudergewoonte, terwyl die motor deur die tonnel ry. Die klank is 

nou vreemd, anderwêrelds. Die ligte aan beide kante flits verby en maak vir Toit ŉ 

klank soos ŉ mantra. Tlip, tlip, tlip, tlip. Amper soos die klank van die groot lem by 

PG Timbers, jare gelede. Tjip-tjip-tjip-tjip-tjip. Toit weet nie wat om te voel nie, wat 

om te dink nie. Hy is soos ŉ druppel water wat bewend aan ŉ kraan hang. Alles is 

gestol. 

 Dan kom die motor by die tonnel uit, die helder lig in, en al Toit se sintuie 

ontplof. Hy is nou ŉ druppel water wat geval het. Dit duur slegs ŉ gedeelte van ŉ 

sekonde, maar dit is sy hele wese wat so ontplof, soos ŉ ronde seinfakkel wat in alle 

rigtings spat. Dan, die eerste logiese gedagte, nie net oerdrange nie, is hoe mooi die 

berg lyk. Die groen van die bome en bossies is pragtig. Die blou van die lug is mooi 

omdat dit altyd daar sal wees, vir al die nasate wat nog kom. Daar is talle skakerings 

van groen, maar die een is nie mooier as die ander nie. Hulle is almal perfek.   

Nou sit hulle in een van die restaurante op die lughawe. Hulle kan deur die 

groot vensters kyk. Buite sien hulle vliegtuie wat kom land met ŉ hoë geraas. Die 

vliegtuie wat vertrek maak ŉ dieper, meer oordonderende, oerse lawaai wat die lug 

laat vibreer.  

Daar kom die aankondiging weer. Toit staan op en beweeg na die hek toe. 

Hentie hou sy hand vas. Dan draai Toit om en skud Daniel se linkerhand. Hy soen vir 

Hentie, en sy druk haarself teen hom vas. 

 “Tot siens,” groet Toit. 

 “Jy moet gou weer kom,” sê Hentie. 
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 “Ek sal,” belowe Toit. 

 Dan loop hy na die kontrolepunt toe. Hy gee sy paspoort vir die beampte. Sy 

stempel dit en gee dit terug vir hom. Toit draai om en waai nog een keer vir Hentie en 

Daniel. Dan gaan hy deur na die internasionale area toe. Gou kan hy Hentie-hulle nie 

meer tussen die ander passasiers onderskei nie. 

 Dan sien Toit hulle vir ŉ oomblik. Hentie hou aan Daniel se voorarm vas. 

Haar vingerpunte streel ingedagte die vel van Daniel se stompie terwyl sy ŉ laaste 

maal vir Toit soek. Dan kyk sy op na Daniel. Sy glimlag. 

 “Nou kom ons gaan huis toe, my seun,” sien Toit haar sê.  
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Hoofstuk 19 

 

 

Die hond tjank en blaf deurmekaar, histeries bly om Toit weer te sien. Hy draai om en 

om, stamp teen Toit, en wanneer Toit op sy hurke sak, kom Hau Geo tussen sy bene 

in, staan op sy agterpote, spring-spring met voorpote teen Toit se bors. Toit druk die 

hond teen hom. Hau Geo klim teen hom uit, en Toit val amper om. Hy stut homself 

met een knie op die grond. Die hond hang nou oor Toit se been. Hy krap Hau Geo se 

kop, sy lyf. Dan staan Toit orent en gaan maak die voordeur oop. Daar is vars water 

vir die hond in sy bak langs die voordeur. Toit sal later die pak rooibostee vir die 

buurvrou gee.  

 Die hond kom die huis in, versigtig. Hy weet dat hy buite moet bly, maar dit is 

só wonderlik om weer vir Toit te sien. Mei Fang sal seker enige oomblik hier 

aangestap kom.  

***** 

Toit lê op sy sy, hand onder sy wang, en kyk na die venster. Die vroeë oggendson 

skyn buite, nog yl. Daar is luike voor die venster en die daglig val in horisontale lyne 

op die vensterglas. In hierdie lig is die kleure van die duvet delikaat, Karel Appel se 

kleure. Die kussingslope is ligblou. Mei Fang was reg gewees. Hierdie kussingslope 

pas mooi by die duvet se kleure. Khaki en pastelgeel. Die kleure wat ŉ kind sal 

gebruik.  

 Op die tafel langs die bed lê ŉ boek. Dit is The Rock se outobiografie: ‘The 

Rock Says ...’. The most electrifying man in sports-entertainment met die wyse 

woorde: “Know your role and play your part.” If you smell what The Rock is 

cooking.  
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 Toit besef dan dat die kat agter hom lê, in die mik van sy bene. Hy draai sy 

nek en skouers, versigtig om nie sy bene te beweeg nie. Agter sy bene sien hy die 

spits ore van die kat, nes Batman sŉ, en dan die plat kop soos die helm van ŉ Duitse 

soldaat tydens die Tweede Wêreldoorlog. Die kat is groot, grys en bruin met donker 

strepe. Twee vir ŉ luitenant, drie vir sersant, maar baie as jy die Main Ou is. Nou lê 

hy soos ŉ eend wat op water dryf. Toit raak aan hom. Hy word wakker en begin 

onmiddellik spin toe hy besef dat dit Toit is wat aan hom raak. Hy strek een poot uit 

en begin met sy naels in die duvet por. Die donker ore draai sodat hy kan hoor wat 

Toit sê. Toit babbel woorde, sommer enigiets, net om te kan gesels.  

 Dan staan Toit op en gaan na die voorkamer toe. Hy skakel die rekenaar aan 

en begin tik: 

“Hoofstuk 1 

 

Dit is stil. Daar is vandag geen wind nie. Die somerson skyn helder. Die groot 

oop lug is blou.  

 ‘Dis die dun blou van die dood,’ het sy ma lank gelede gewaarsku. 

‘Nee,’ dink Toit nou. ‘Dis die blou van die lewe.’” 
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I Sinopsis: Die Boeddha op Bladsy 13 

 

Hierdie teoretiese behandeling sal beperk word tot die sentrale tema van die roman, 

naamlik, sonde, skuld en straf. Daar sal gekyk word na hoe skuld en sonde vir Toit 

Brink, die roman se hoofkarakter, motiveer. Waar kom hierdie gevoel van skuld 

vandaan? Waar kom taboe vandaan? Is dit kultureel, of is sekere dinge absoluut 

verkeerd? Verder: is “verkeerde” dinge bloot deel van mens-wees, en dus natuurlik? 

Is dit meer verkeerd om die “verkeerd” te wil onderdruk? Hierdie vrae word vanuit ŉ 

Boeddhistiese oogpunt gevra, en die roman se metafore en simboliek is met ŉ 

Boeddhistiese “geur” gelaai.  

 

Die gebeure van die roman verloop as volg: Toit Brink verlaat sy ouerhuis ná ’n rusie 

met sy pa. Hy trek al verder van hul plaas weg: eers Worcester toe, dan Kaapstad toe 

om te gaan studeer aan die Universiteit van Kaapstad. Daarna reis hy na die Ooste toe, 

waar hy in Taiwan Engels gee.  

 

Voordat sy ouers getroud is, het sy pa Dries ŉ vriendin gehad. Uit hierdie verhouding 

word Toit se half-broer Daniel gebore. Daniel kom woon op die plaas waar Hentie 

(Toit se ma) na hom moet kyk. Dit plaas stres op die verhouding tussen Hentie en 

Dries. Toit word later gebore.  

 

Daniel verloor sy hand wanneer die seuns tieners is. Dit is een van die redes wat Toit 

oortuig dat iets met hom gaan gebeur. Hy begin wonder oor wat sy sonde was. Hy 

dink oor die aard van skuld: waaroor voel hy skuldig, en waarom? Terwyl hy in 
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Taiwan is, kom hy te hore van ŉ aspek van Boeddhisme: dat Boeddhisme nie sonde 

erken nie, ten minste, nie soos in die Christelike sin nie.  

 

Daar kom dan tog ongeluk (wat hy as sy straf sien) in sy lewe, net nadat hy hoor dat 

Boeddhisme hom nie verkwalik vir “oorspronklike sonde” nie, dat volgens 

Boeddhisme hy sy status as sondaar kan verander en verbeter. Die motorfiets wat hy 

bestuur, raak buite beheer, en sy vrou, Mei Fang, sterf. Die implisiete boodskap van 

die teks is dat Christendom, net soos Boeddhisme, problematies is.  

 

Om saam te vat: Toit se insig is dat geen geloof vir hom kan verduidelik waarom 

dinge gebeur nie: hulle gebeur net, en so kan hy die las (gevoel van skuld) wat hy dra, 

neerlê. 
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II Inleiding en vooruitskouing 

 

Die sentrale probleemstelling van hierdie studie is Toit Brink se worsteling met sonde, 

dat hy glo dat hy “sleg” is. Hy glo ook dat hy gestraf gaan word, nes, volgens hom, al 

die lede van sy familie.  

 

Die roman plaas sonde en skuld binne ŉ Boeddhistiese konteks, omdat Boeddhisme 

sonde nie as verdoemend sien, soos die Christelike siening nie. Boeddhisme erken wel 

“akusala,” wat iemand se karma sal beïnvloed, maar dit is vir Toit nie so verdoemend 

nie. Failey et al (13.3.2005) skryf hieroor: 

 

“Akusala – The Buddhist term for evil. It is defined ... as in 
unintelligent, unskillful and so on.” 
 

 

Boeddhisme laat dan toe dat die persoon sy akusala-status kan verander, en nie 

verdoem word nie. Dit was ŉ bevrydende beginpunt, religieus, kultureel en 

psigologies, vir die roman se “basisvrae”. Kio Suzaki (09.11.2004) skryf: 

 

“There is no fall from grace and no original sin in Buddhism. Evil is an 
adjective – not a noun. There are evil intentions, evil speech and evil 
acts, but there is no disembodied evil or personalised source of evil. An 
action is evil if it knowingly causes suffering to other sentient beings. 
The causes of individual evil acts are rooted in delusions such as 
hatred, attachment and ignorance which arise from the fact that our 
minds have spent millions of years in the bodies of animals (among 
other places). ‘Nature red in tooth and claw’ carries its imprints over 
into the human realm. 
 
In Buddhism there is no devil who is continuously generating copious 
supplies of disembodied ‘evil’. There is no need to believe in The One 
True Religion to be saved. Religious denominations are mere labels 
with no inherent existence. The spiritual progress of the mind from life 
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to life is determined by karmic imprints which cause it to be attracted 
to certain environments.” 
 

 

Boeddhisme het gehelp om aan die roman, asook die hoofkarakter, meer diepte te gee. 

Alhoewel die roman as “middelmoot”-roman aangebied word, moes daar ŉ verdere 

dimensie in die teks kom. Daar was sekere dinge wat beter gewerk het as insinuasie, 

afleiding, ensovoorts. Hiervoor het die roman dikwels gebruik gemaak van simboliek 

en metafore. Dit het gehelp dat die teks subtieler kon wees.  

 

Die roman se metafore en simboliek is dikwels Boeddhisties van aard, sodat dit ŉ 

gepaste agtergrond is vir wat met Toit Brink, die hoofkarakter, gebeur – fisiek, maar 

meer spesifiek, emosioneel. Hierdie verhandeling sal beperk word tot slegs ŉ paar 

aspekte ter verduideliking van die roman se Boeddhistiese waardes. In die volgende 

hoofstuk word die styl van die teks verduidelik, en wat die motivering was vir hierdie 

teks se spesifieke styl. 

 

In Hoofstuk 4 van die verhandeling, “Die titel,” word die titel verduidelik. Dit sal 

hopelik ŉ aanduiding vir die leser wees om te weet dat Toit se insig Boeddhisties 

gekleurd gaan wees.  

 

In hoofstuk 5, “Teenstrydige Boeddhistiese metafore in die roman,” word verduidelik 

waarom sommige van die metafore as teenstrydig, asook Boeddhisties, gesien word. 

Daarna word meer insig oor die roman se simbole in hoofstuk 6 gegee: “Kernsimbole 

in die roman.” 
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Die daaropvolgende hoofstuk, hoofstuk 7, word gebruik om ander aspekte van die 

roman te ontleed: “Sonde en straf.” Die “Samevattings en gevolgtrekkings” word in 

hoofstuk 8 aangebied. In hoofstuk 9, die “Nawoord en dankbetuigings”, word sekere 

problematiek in die teks verduidelik, omdat die romangebeure soms in Taiwan 

afspeel. Ten slotte volg ŉ Bibliografie. 
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III Kuns, Anti-Kuns en Nie-Kuns 

 

In hierdie hoofstuk word die teks se styl verduidelik.  

 

Die roman se skryfstyl moes die neutrale estetiek spieëlbeeld waarna Toit Brink, die 

sentrale figuur, streef. (Toit meen dat 2 nie meer as 1 of minder as 3 is nie – 2 is slegs 

2.) Die onderstaande toneel is een waartydens Toit na musiek luister. Ons kry hier 

insig in sy denke en sien dat hy alles as neutraal wil sien, dat as die een ding nie beter 

as die ander ding gesien word nie, die ding (of eintlik, albei dinge) mooi sal wees (p. 

125):  

 

“Die klavier en tjello se laaste note. Dan nog net die eensame viool, 
asof sy vir ŉ plek soek waar sy kan huil. Die heel laaste noot is dun en 
bewend. Maar dit is nie die laaste noot wat so pragtig is nie. Dit is die 
sekonde stilte daarná wat beeldskoon is. Rein en silwer. Twee is nie 
minder as drie of meer as een nie: twee is slegs twee. En so is hierdie 
stilte neutraal, sonder enige venyn of kritiek.”  

 

 

Hierdie Boeddhistiese konsep van alles wat net ís (die “so-heid” van dinge: 

“thathatha”), was belangrik vir die roman. Alles is ewe waardevol, een ding is nie 

“mooier” of “belangriker” as enige ander nie. Dit is belangrik vir die teks, omdat dit 

die insig is waartoe die hoofkarakter uiteindelik kom.  

 

Om die belangrikheid van “belangrikheid” te “debunk”, kan daar na die Mona Lisa 

van Leonardo da Vinci verwys word, asook Marcel Duchamp se intertekstuele 

Dadastuk: La Joconde Aux Mustaches.  
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Da Vinci het die Mona Lisa, wat as sy meesterstuk beskou word, geskilder. Dit kan as 

voorbeeld dien van ŉ “klassieke” kunsbeskouing. Later het Duchamp hierop 

geantwoord met sy bekende Anti-Kuns-stuk, die genoemde La Joconde Aux 

Mustaches. Duchamp se werk was eenvoudig ŉ plakkaat van die Mona Lisa, waarop 

hy ŉ snorretjie geskilder het. Dus, Kuns word Anti-Kuns. En Anti-Kuns word Kuns.  

 

Maar hierdie verloop van sake gaan altyd die probleem hê van “in die mode wees”, en 

dan onmodieus wees, namate gehore se smaak verander. Wat laas jaar “mooi” was, is 

vanjaar nie meer “mooi” nie. Die ding het nie verander nie, net ons persepsie van die 

ding, en ons persepsie van die ding neig om belangriker as die ding self te wees.  

 

Daarom streef hierdie roman na Nie-Kuns. ŉ Voorbeeld van Nie-Kuns is ŉ stop-

teken, die nommers in ŉ hyser, ŉ  landkaart, of drie-dimensionele items soos ŉ 

mikrofoon, ŉ motorkar se sleutel, ensovoorts. Hierdie dinge probeer nie om mooi te 

wees nie. Hul bestaan net. En dít is hul mooiheid.  

 

Om op te som: dit is neutraliteit waarna die teks gestreef het, omdat die idee van 

neutraliteit, in die vorm van “thathatha”, ŉ groot deel van Toit se uiteindelike insig is.  
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IV Die titel 

 

In hierdie hoofstuk word beoog om te wys dat die roman se dramatiese klimaks 

“Boeddhisties” gaan wees. Daar word ook verduideliking gegee oor wat Nommer 13 

in hierdie roman beteken.  

 

As sonde en straf vir Toit teen die roman se einde nie bestaan nie, is dit omdat hy 

sonde en straf dan vanuit ’n ietwat Boeddhistiese oogpunt sien. Reeds met die titel 

word die roman geskakeer met die konsep van Boeddha. Maar belangrik: dit is nie ’n 

Breyten Breytenbachse Boeddhistiese teks nie, nes dit nie ’n anti-Christelike teks is 

nie.  

 

Sienaert (1993a:139) meld ten opsigte van Breyten Breytenbach se werk:  

 

“Dit word lank reeds aanvaar dat Zen Boeddhisme ’n primêre interteks 
van die Breytenbach-oeuvre is.”  

 

 

As ons aan Afrikaanse literatuur en Boeddhisme dink, word daar gewoonlik aan 

Breyten Breytenbach gedink. Daar was dus ŉ risiko om die woord “Boeddha” in die 

teks te plaas, omdat daar heel moontlik die fluistering van “Breytenbach” gehoor sou 

word. Maar dit is belangrik om te weet dat die roman nie ŉ werk oor Boeddhisme is 

nie. Die roman ondersoek eerder sonde en die gevoel van skuld.  

 

Met die titel moes die twee temas wat vir die fokusfiguur, Toit Brink, die belangrikste 

was, voorgelê word: sy beeld van Boeddha verteenwoordig verlossing, en “Bladsy 
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13” is vir hom ŉ toekoms wat “goed” is. Hierdie temas word in die roman herhaal. 

Scholes (1981:19) skryf:  

 

“…fiction takes many forms. One has to do with juxtaposition … The 
other has to do with repetition: with images, ideas, or situations that are 
repeated.” 

 

 

Scholes se woorde is ’n handige verwysingspunt na repetisie, aangesien Boeddhistiese 

herhaling en sirkels, belangrik vir die teks is.  

 

Om die beeld van Boeddha in die titel te gee, was dit moontlik om vroeg reeds ŉ 

sekere skakering aan die roman te gee. Die waarde van hierdie beeld (Boeddha) was 

amper poëties: die maan is die maan is die maan, maar die maan kan ook treurigheid, 

ensovoorts, wees. Nou, heel voor, op die omslag reeds, word die roman ŉ stemming 

gegee, ŉ sleutel tot moontlike dieper interpretasies. Hierdie beeld kon as ŉ “Trojaanse 

Perd” gebruik word om meer te sê.  

 

I. Boeddha 

Die tema van Boeddha is belangrik, maar die Boeddha waarna verwys word, is meer 

’n konsep binne die kop, of eerder, die hart, van Toit Brink as wat dit Boeddhisme per 

se is. Dit word ’n geromantiseerde “ding”, nie altyd tegnies korrek nie, maar wat Toit 

soos klei vorm totdat hy iets het waarmee hy kan werk, waarop hy sy hoop kan plaas. 

Die Boeddha wat vir hom so aantreklik is, is in die begin maar ’n mooi prent in ’n 

boek, amper soos ’n prent in ’n vakansiebrosjure. Hierdie Boeddha verteenwoordig in 

die begin maar net ’n rusplek langs ’n veraf strand, palmbome en wit sand, stille 

brandertjies en sakkende son. Dit is eers later dat Toit meer oor Boeddhisme verstaan. 
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Hy aanvaar dit uiteindelik nie, maar neem tog elemente daarvan op in homself. En dit 

is miskien die roman se grootste “Teenstrydige Boeddhistiese Metafoor”, dat, 

wanneer hy insig kry, dit te laat is: hy het al klaar sy “straf” gekry. (Daar word verder 

hieroor uitgebrei in die hoofstuk: Teenstrydige Boeddhistiese metafore in die roman.) 

 

II. Bladsy 13 

Volgens die titel verskyn die Boeddha op bladsy 13. Dit is wel die bladsynommer van 

die boek waar Toit die prent gesien het, maar daar is heelwat om te sê omtrent die 

nommer dertien. Voorlopig: Bladsy 13 simboliseer vir Toit ’n nuwe begin.  

 

i.  Getalle: 1-10 

Cirlot (1962:220) skryf die volgende oor getalle: 

 

“In symbolism, numbers are not merely the expressions of quantities, 
but idea-forces, each with a particular character of its own” 
 

 

en dan, oor die getal 1 (1962:221): 

 

“Symbolic of being ... and of the revelation to men of the spiritual 
essence. It is the active principle which, broken into fragments, gives 
rise to multiplicity, and is to be equated with the mystic Centre ..., the 
Irradiating Point ..., and the Supreme Power.” 
 

 

Oor die getal 10, skryf Cirlot (1962:223): 

 

“Symbolic, in decimal systems, of the return to unity.”  
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In die Weste is ons gewoond aan 10, 20, 30, ensovoorts. Hierdie blokke van tien is vir 

ons maklik om af te baken. Die eerste blok begin met 1 en eindig met 10. ’n Nuwe 

blok begin met 11 en eindig met 20. Alhoewel die getalle verskil, is die waarde van 

elke blok dieselfde, dit wil sê, tien getalle, 10 appels, of wat ook al, per blok. Volgens 

hierdie voorbeeld kon daar dan gesê word dat ŉ roman by bladsy 1 begin en by bladsy 

10 eindig.  

 

Kom ons dink aan ’n weeklikse televisiedrama. Hierdie week se aanbieding van, 

byvoorbeeld, “Dallas”, begin by bladsy 1 en eindig op bladsy 10. Dit is ’n storie wat 

klaar is: Sue Ellen het vir JR met ’n ander vrou gevang. Klaar. Dit is die storie. Maar 

tyd hou nie daar op nie, en die lewe stol nie daar nie. Daar kom nog handelinge, wat 

grotendeels beïnvloed word deur ons vorige handelinge. (Lees as: “Boeddhistiese 

Karma”.) Volgende Dinsdag kyk ons weer “Dallas”. Hierdie episode is ’n nuwe 

storie, maar hy staan nie los en apart nie. Hy is geketting aan die storie van die vorige 

week, en sal weer op sy beurt die stories wat nog kom, beïnvloed. Die eerste storie sal 

op bladsy 1 begin, en klaarmaak op bladsy 10. Die volgende storie begin op bladsy 

11, en maak op bladsy 20 klaar, en so aan.  

 

As Toit se nuwe lewe ’n nommer kan kry, die nuwe hoofstuk in sy lewe, sal dit 

nommer 11 wees, maar die roman het die nommer 13 verkies. 

 

ii. Getalle: 13 

’n Voorbeeld van ŉ ander syfer-sisteem is die twaalf maande van die jaar. Ons begin 

by Januarie (bladsy 1) en eindig by Desember (bladsy 12). Bladsy 13 is dan soos 

nommer 11, nommer 21, 31, ensovoorts: ’n nuwe begin van ’n nuwe roman, maar wat 
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kennis dra van dit wat vooraf was, en deel is van ’n ketting van stories/gebeure. Cirlot 

(1962:224) sê die volgende oor 13: 

 

“Symbolic of death and birth, of beginning afresh. Hence it has 
unfavourable implications.” 
 

 

Dit is belangrik om te besef dat hierdie syfers, 1-10, en 13, aangebied word asof hulle 

poëtiese waarde het. Douglas Weaver (20.3.2005) skryf: 

 

“Many plain-language statements of mathematical expressions would 
fill several pages, while to express them in mathematical notation 
might take as little as one line.” 
 

 

Die waarde van die getalle in die roman is glad nie om “mathematical expression” te 

gee nie: die waarde van hierdie getalle is eerder emosioneel, nie-rasioneel.  

 

Die roman het “Bladsy 13” verkies omdat daar iets ekstra by hierdie syfer is. 13 is 

tradisioneel slegte geluk, 13 is ŉ persoon se eerste jaar as tiener, 13 is ’n Joodse seun 

se Bar Mitzvah, daar was net 12 dissipels, en nie 13 nie (12 = goed / 13 = sleg), 

ensovoorts. 13 is dus ’n gelaaide getal.  

 

De Vries (1974:332) skryf die volgende: 

 

“... odd and even numbers: ... the gods like odd numbers ... the 
witches’ number ... there is even a tabu for them on even numbers, e.g. 
‘thrice and once the hedgepin whined’... but their favourite numbers 
are three and nine.” 
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Maar (belangrik vir die lees van hierdie teks – weereens, die Boeddhistiese tema van 

herhaling) daar sal nog baie Januariemaande wees. Die vraag is nou: is al ons stories 

aaneengeryg, beïnvloed deur die vorige storie(s), en sal hulle op hul beurt die stories 

wat nog kom, beïnvloed? Dus: is iemand se noodlot reeds in die sterre geskryf, of kan 

die toekoms verander word, kan iemand sy/haar karma verbeter? Of draai daardie 

persoon maar rond in die groot wasmasjien van die lewe, van Bladsy 13 tot Bladsy 13 

tot Bladsy 13, sonder om werklik vorentoe te beweeg? As dit die geval is, is die 

persoon dan verantwoordelik vir sy/haar handelinge en gedagtes?  

 

Hierdie roman wil die manier wat getalle mekaar opvolg, gebruik as ’n metafoor vir 

karma: 2 kom na 1, en word gevolg deur 3. Die waarde van die een getal word bepaal 

deur die voorafgaande getal. As die eerste getal 8 was, sal die daaropvolgende getal 9 

wees. Tenzin Gyatso, die veertiende Dalai Lama van Tibet, skryf oor karma 

(1990:10): 

 
“The fundamental precept of Buddhism is Interdependence or the Law 
of Cause and Effect. This simply states that everything which an 
individual being can experience is derived through action from 
motivation. Motivation is thus the root of both action and experience. 
From this understanding are derived the Buddhist theories of 
conciousness and rebirth. 
 The first holds that, because cause can give rise to effect which 
in turn becomes the cause of further effect, conciousness must be 
continual. It flows on and on, gathering experiences and impressions 
from one moment to the next. At the point of physical death, it follows 
that a being’s conciousness contains an imprint of all these past 
experiences and impressions, and the actions which preceded them. 
This is known as karma, which means ‘action’. It is thus conciousness, 
with its attendant karma, which then becomes ‘reborn’ in a new body – 
animal, human or divine.  
 So, to give a simple example, a person who has spent his or her 
life mistreating animals could quite easily be reborn in the next life as a 
dog belonging to someone who is unkind to animals. Similarly, 
meritorious conduct in this life will assist in a favourable rebirth in the 
next.  
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 Buddhists further believe that because the basic nature of 
conciousness is neutral, it is possible to escape from the unending 
cycle of birth, suffering, death and rebirth that life inevitably entails, 
but only when all negative karma has been eliminated along with all 
worldly attachments. When this point is reached, the conciousness in 
question is believed to attain first liberation and then ultimately 
Buddhahood.” 

 
 

Om op te som: die titel moet vroeg reeds die stemming van die roman aantoon, maar 

ook meer: die Boeddha van die titel verwys na die staat wat Toit Brink wil bereik.  
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V Teenstrydige Boeddhistiese metafore in die roman 

 

In hierdie hoofstuk word uitgebrei oor ŉ belangrike tegniek in hierdie roman, die 

metafoor; en hoe die roman se metafore gebruik word.  

 

Wikipedia.com (22.3.2005) sê die volgende oor die metafoor:  

 

“Originally metaphor was a Greek word meaning ‘transfer’. The Greek 
etymology is from meta, meaning ‘a change’, and pherein, meaning ‘to 
bear, to carry’ ... Amusingly, in modern Greek the word metafor is 
used to refer to a cart or trolley. ... In language, a metaphor is a 
rhetorical trope where a comparison is made between two seemingly 
unrelated subjects. Typically, a first object is described as being a 
second object. In this way, the first object can be economically 
described because implicit and explicit attributes from the second 
object can be used to fill in the description. Some ... see metaphor as a 
basic cognitive function, while others prefer the term analogy for this 
concept. However, metaphor is not always used for practical 
description and understanding: sometimes it is used for purely aesthetic 
reasons.” 
 

 

Die International Encyclopedia of Linguistics (2003:53) beskryf die metafoor so:  

 

“Traditionally, metaphor has been viewed as characteristic of language 
as opposed to thought, and has been seen as occurring primarily in 
poetic as opposed to everyday language.” 
 

 

Hierdie twee beskrywings van die metafoor verduidelik hoe die roman metafore 

gebruik het om insidente te laai met dieper betekenis, dat dit die poëtiese waarde van 

die metafoor was wat dit moontlik gemaak het.  
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Maar, dit is nie altyd so maklik om tussen metafoor en simbool te onderskei nie. Dit 

lyk asof daar ŉ “grys area” tussen metafoor en simbool is. Marshall (10.06.2004) 

skryf in haar internet-artikel: 

 

“In thinking through this section on the comparative study of metaphor 
and symbol in poetry and paintings, I soon realised that some 
distinction would have to be made between what is meant by metaphor 
and what constitutes a symbol. In my mind, metaphor denotes an 
ongoing comparison between two unlike objects which have at least 
one characteristic in common. One object defines (a quality of) the 
other. Symbol, on the other hand, is that which stands for an emotion, 
thought or even a philosophy. In a sense, metaphors become symbols, 
and yet they are not always symbols. Symbols are usually generated 
from metaphors although the original meaning of the metaphor may be 
lost as the symbol begins to speak for itself in the mind of readers or 
observers. I have endeavoured to portray the process of this transition 
specifically in the section on Tennyson’s poem, ‘The Eagle,’ as 
compared with the American eagle as a symbol of the USA 
(painting).” 
 

 

In ŉ internet-artikel antwoord die rolprentmaker Fred Kelemen die vraag wat Gelonch 

en Tankovic oor metafoor en simbool stel (Gelonch 10.06.2005): 

 

“For me, a metaphor has a multi-functional life. A symbol is very one-
dimensional. A symbol is, for example, this little man on the pictogram 
which stands in restaurants for toilet, it symbolises the toilet and the 
way to the toilet, but nothing more. Metaphor is more, it is what it 
obviously seems to be as an object in its material, sensual existence 
and simultaneously it has an additional meaning on another level of 
relations. It is part of different connections in different levels of sense 
and reality. The fire for example is just fire, it is warm, it is light, it can 
burn, it can destroy. It has different functions, that is all it is on one 
level. But, on another level there is more meaning. ... Fire stands for 
soul, life, God. And that for me is the difference between symbol and 
metaphor.” 
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Hierdie roman het simbole asook metafore gebruik, vir verskillende doelwitte. Die 

metafoor en die simbool is nie dieselfde nie, en hierdie verskillende eienskappe kan ŉ 

teks minder afgesaag laat voel.   

 

Vir die roman se metafore om Boeddhisties van aard te wees, moet hulle hierdie 

Boeddhistiese kenmerk hê: dat die insident wat beskryf word nie los en apart staan 

nie, maar dat die gebeure ’n resultaat van vorige gebeure is. Ook, dat hierdie insident 

dit wat nog kom, sal beïnvloed.  

 

Tweedens moes daar nog ’n element tot hierdie metafore bykom: hulle moes 

teenstrydig van aard wees. Hierdie teenstrydigheid was meer delikaat, subtiel, en het 

verdere diepte verskaf. Freud (1964:85) skryf: 

 

“The sad truth is that man’s real life consists of a complex of 
inexorable opposites – day and night, birth and death, happiness and 
misery, good and evil.” 

 

 

Dit is waar, maar miskien te “wit en swart”. Hierdie roman beeld iets uit wat subtiel 

weggesteek word, ’n kamoeflering. Iets wat na een ding lyk, maar eintlik by nadere 

ondersoek, die teenoorgestelde blyk te wees.  

 

Die teenstrydige metafoor se “meganika” is ook baie soos ironie in die sin dat dit ŉ 

bittersoet effek verkry. Byvoorbeeld, ŉ teks beskryf pragtige groen gras, gras wat wild 

en welig groei, soos ’n mooi vrou se hare. Kinders speel in die gras. Hulle lag en gil 

soos hulle mekaar deur die gras jaag. Dan trap die een kind op iets wat skerp is, iets 

wat hy nie kon sien nie, juis omdat die mooi gras so lank en dig is. Hierdie toneel kan 

Deleted: : 

Deleted: stel belang in iets 

Deleted: die teenoorgestelde is, 



 

 239

een wees van, byvoorbeeld, verlore onskuld. Die toneel, en die simbool (die lang 

gras), is mooi, maar die waarde van die mooi lang gras is lelik. Hierdie 

teenstrydigheid is een manier om diepte aan die teks te gee.  

 

I.  Die seinfakkel 

Een van die belangrike teenstrydige metafore in die roman is die toneel waartydens 

Daniel sy hand verloor. As metafoor, is die onderliggende waarde van die toneel die 

verlies van onskuld (p. 74): 

 
“Hy gooi die seinfakkel op en af, en in die skemer is sy aantreklike 
gesig sag. Toit stoot die deur op en buk onderdeur. Hy loop by die 
klipperige pad af na die stofpad toe. Daar is ’n heining en hek tussen 
die skure en die huis se werf. Die hek is van pyp en draad gemaak. Hul 
skool het dieselfde heining, net hoër. Die hek is silwer geverf, Mirage 
silwer. Daar het eenkeer twee Mirage’e oor Worcester Gimnasium 
gevlieg. Dit het ’n oordonderende geraas gemaak, en alles het gebewe. 
Die klank van die seinfakkel is sagter. Die metaaldeur van die garage 
klink hol toe Daniel daarteen stamp. Hy hardloop na die huis toe, die 
eerste paar tree moeilik met die rugbyskoene.  

Hy hardloop teen Toit vas, blind van angs. Toit wil hom na die 
agterdeur neem, maar Daniel rem weg, sy arms al waaiend. Toit sien 
dat Daniel se regterhand weg is.” 

 
 

In hierdie stuk is die seinfakkel iets moois om na te kyk, iets aantreklik. Dit lyk na iets 

wat geluk gaan bring, maar is uiteindelik verantwoordelik vir iets tragies. Dat die 

mooi seinfakkel se aard lelik is, maak dit teenstrydig, en om dit sowel Boeddhisties as 

teenstrydig te maak, moet wat hier gebeur ’n invloed hê op dit wat kom. Noudat 

Daniel slegs een hand het, sal dit natuurlik sy lewe beïnvloed. Verder het hierdie 

gebeure plaasgevind as gevolg van sekere handelinge: dat Toit die seinfakkel gesien 

het, dit opgetel het, dat Daniel daarmee gepeuter het.  

 

II.  Die dood van die tweelingsusters 
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Die karakter van Daniel word as sterk geskets, maar hy is ook ŉ figuur wat 

oppervlakkig en ongevoelig is. Byvoorbeeld, Daniel vertel vir Toit dat Toit nie op die 

plaas hoort nie, omdat hy ŉ buite-egtelike kind is. Hy is verkeerd, soos die roman 

aantoon, maar wat ter sprake is, is sy blykbare ongeërgde wreedheid, sy onvermoë om 

Toit se gevoelens in ag te neem.  

 

Ons sien later dat Daniel ŉ tweelingsuster gehad het, maar dat sy doodgebore is. Die 

rede hiervoor was dat Daniel se naelstring haar verwurg het. As metafoor, illustreer 

dit Daniel se gulsigheid, sy beheptheid met homself ten koste van ander (p. 81): 

 

“‘Jý hoort nie hier nie!’ skreeu sy [Hentie] vir Daniel. ‘Jy’s nie my 
kind nie!’ 
 Dries los vir Toit en gryp na Hentie, maar sy glip onder sy 
hande uit. Sy steier teen die agterkant van die rusbank. Hentie stoot 
haar ken vorentoe, kyk na Daniel. 
 ‘Reeds toe was jy selfsugtig!’ huil sy. ‘Jy’t jou sustertjie 
verwurg! Met jou naelstring om haar nek ...!’” 

 

 

Hier word vertel dat Daniel ŉ tweelingsuster gehad het, maar geïmpliseer dat Daniel 

selfsugtig is: hy wou nie die baarmoeder met sy suster deel nie, en wou ook verhoed 

dat sy ŉ lewe saam met hom deel. Die werklike kwessie in hierdie passasie is Daniel 

se geaardheid, nie die feit dat hy ŉ tweelingsuster gehad het, of dat sy doodgebore is 

nie.  

 

Op hierdie stadium is hierdie metafoor vir Daniel se selfsug nog nie teenstrydig nie. 

Eers wanneer ons later lees dat Hentie óók ŉ tweelingsuster gehad het, wat óók 

doodgebore is, kom daar nou ŉ element van teenstrydigheid by, omdat Hentie vir 

Daniel getug het oor iets waaraan sy sélf skuldig was (p. 175).  
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“Haar [Mei Fang se ma se] oë en lippe glimlag terwyl sy na Hentie 
opkyk. Hentie gaan sit langs haar. Hentie het van die begin af vir haar 
as suster aangeneem, en al langs die gebroke Engels en Sjinees het sy 
Hentie se verhaal verstaan, die tweelingsussie wat Hentie nooit gehad 
het nie. Mevrou Chen was verheug om ’n suster te kry. Sy het twee 
broers, maar geen suster nie, maar nou het hierdie vreemde vrou 
gekom. Nou het daar vir haar ’n suster by die hemel uitgeval.  
 ‘Do you mind if I call you Margaret?’ het Hentie gevra. 
 Mevrou Chen het geweet dat dit haar tweelingsussie se naam 
sou wees, en sy het Hentie se hande in hare geneem. 
 ‘Oh, please call me Margaret!’ het sy bly geantwoord.” 
   

 
 
En dan (p. 177): 
 
 
  

“Dit was vir Daniel en Toit daardie dag ’n skok om te hoor dat Daniel 
nie Hentie se kind is nie, en dat Daniel ’n tweelingsuster sou gehad het. 
Nou is dit vir Toit verder vreemd wanneer Hentie hom vertel dat sy 
óók ’n tweelingsuster gehad het, wat ook doodgebore is. Haar trane, 
daardie dag, was dan grotendeels vir hierdie sustertjie wat nie gelewe 
het nie. Margaret is wat haar ouers haar sou genoem het. 

So dit is dan jou las, jou skuld, het Toit gedink terwyl Hentie 
hom hierdie geheim vertel het.”  
 

 

Hierdie situasie is ironies, maar dit is nie die ironie wat dit teenstrydig maak nie. Dit 

is teenstrydig omdat Hentie se emosies eintlik nie op Daniel gemik was nie, maar 

eerder op haarself, haar eie noodlot. En, haar woede is eintlik hartseer.  

 

III.  Die welsynwerkster en die saag 

Die toneel wat ter sprake is, is dié waar die welsynwerkster, mejuffrou Coetzee, vir 

Toit by die houtmeule kom kuier, maar wat eintlik ter sprake is, is haar 

skynheiligheid. Ons lees dat sy vir Toit mooi is, alhoewel hy haar as skynheilig sien. 

Sy wil as “ordentlik” en “opgevoed” gesien word. Dit word beaam in die toneel waar 
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Toit haar gesig se weerkaatsing op die saaglem sien, en haar valsheid ontbloot word 

(p. 87): 

 

“Die welsyn se mejuffrou Coetzee kom na PG Timbers om hom te 
sien. Sy is aantreklik. Teen sy sin is sy vir Toit mooi. Sy glimlag 
netjies. Die kleur van haar lipstiffie is ’n ordentlike dame se flou rooi. 
Hulle stap verby die saag.  

Toit sien dat haar gesig se skaduwee oor die lem val. Die 
skaduwee word grotesk misvorm. Die lem wat oopkloof en die 
waarheid ontbloot.  

Wanneer sy praat, kyk hy na hierdie tweede gesig van haar om 
te sien hoe die skadu-gesig beweeg. Sy sê dat die welsyn bekommerd 
is, maar dat Hentie gevra het dat Toit mag aangaan soos hy nou maak. 
Haar stem is asof sy met ’n klein kindjie praat terwyl die moeder naby 
is, met valse warmte.” 

 

 

Later (p. 88): 

 

“Dan kyk sy weer terug na die saag. Haar oë is stip op die silwer lem. 
Tjip-tjip-tjip-tjip-tjip gaan die saag, al stadiger. Tjip, tjip, tjip. Tjiiip, 
tjiiip, tjiiiip, tjiiip. Sy maak haar soenbare mooi mond oop. 

‘Ek dien graag,’ herhaal sy.” 
 
 

 

Hierdie passasie verteenwoordig ŉ metafoor van die saag wat die waarheid aanbied: 

dit neem soms wreedheid, pyn, om die waarheid te ontbloot. Wat dit teenstrydig 

maak, is dat alhoewel mejuffrou Coetzee skynheiligheid verteenwoordig, Toit nog 

steeds aangetrokke tot haar voel. Hy weet dat sy oppervlakkig en vals is, maar tog is 

hy aangetrokke tot haar. Hy verraai homself, maar vir sy verraad kry hy niks nie.  

 

IV.  Mei Fang se dood 

Sogyal Rinpoche (1992:07) skryf: 
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“When I first came to the West, I was shocked by the contrast between 
the attitudes to death I had been brought up with, and those I now 
found.” 

 

 

As metafoor is sy vrou se dood die dood van Toit self, die “ou” Toit (p. 184): 

 

“Mei Fang druk haarself weer styf teen Toit.  
‘Toy Boy…’ lag sy.  

 Hy stamp speels met sy elmboog na haar. Die motorfiets swenk 
na regs. Toit draai na links, maar dis te laat. Omdat daar twee mense op 
die motorfiets is, is dit moeilik om dit te beheer. Die motorfiets vang 
die sypaadjie en tol om. Hulle val af en Toit gly by die teerpad af. Hy 
lê daar, sy gedagtes deurmekaar. Hy staan op en sy hele lyf is seer. Hy 
merk dat sy linkerarm rou is, die elmboog en voorarm se vel af, dat dit 
’n slymerige gemors bloei. Sy horlosie is weg. Hy kyk om hom. Daar 
lê die motorfiets en daar teen ’n motor lê Mei Fang. Haar valhelm is 
weg. 
 Toe hy by haar kom, sak hy op sy hande en knieë en leun oor 
haar. Sy lê op haar rug, maar haar heupe is skuins gedraai. Haar oë kyk 
na hom, maar hy is nie seker of sy hom sien nie. Hy sien dat bloed by 
haar oor uitloop, af na haar blink hare toe.  

‘Wô ai ni!’ roep hy, mal van liefde en deernis. ‘Wô áí ni ...!’ 
 Maar hy sien hoe die oë verdof, hoe die ooglede pap hang, haar 
oë vaag word. Sy hoor nie sy liefdeswoorde nie. Toit neem haar gesig 
in sy hande en skud haar kop. Die sagte vel wat soos perskes voel, is 
nog warm, maar toe hy die mooi gesig los, val  haar kop eenkant toe, 
die lippe droog en nie heeltemal toe oor die tande nie.” 

 

 

Wanneer Mei Fang sterf, is haar dood sý skuld, en, soos hy dit sien, sy straf. Eers later 

sal hy besef dat haar dood, alhoewel tragies vir hom, volgens sy weergawe van die 

Boeddhistiese siening nie, iets sleg is nie. Inteendeel, hierdie einde is ’n nuwe begin.  

 

Sogyal Rinpoche (1992:11) skryf : 
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“In the Buddhist approach, life and death are seen as one whole, where 
death is the beginning of another chapter of life. Death is a mirror in 
which the entire meaning of life is reflected.” 

 

 

Hierdie metafoor is een van die belangrikste metafore vir die roman. Die teks sê oor 

Mei Fang se dood (p. 184): 

 

“Dit ritsel teen die skuur se dak soos die hekse terugkom met 
opgewonde, slu grynslagte. Die grootste prys is nou by hulle.” 

 

 

Toit bestuur swak, wat tot gevolg het dat hy die motorfiets laat val. Dit veroorsaak 

Mei Fang se dood en veroorsaak dat daar drastiese veranderinge in die psige van Toit 

kom: daarin lê die Boeddhistiese skakering van dié metafoor. Die teenstrydigheid 

daarvan is dat dit gesien sal word as ŉ toneel van dood, maar eintlik is dit 

hergeboorte. Dit is ook teenstrydig, omdat wanneer Toit hierdie insig kry (dat “life 

and death are seen as one whole”), dit te laat is. Dan het hy al reeds die gevoel van 

skuld ervaar, dat dit sy skuld was dat Mei Fang dood is.  

 

Om op te som: die teenstrydigheid van Toit se denke, soos geïllustreer in die roman se 

metafore, word vir Toit aanvaarbaar, en met die aanvaarding van hierdie 

teenstrydigheid verlaat hy in ŉ sekere mate sy Wiel van Lyding.  
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VI Kernsimbole in die roman 

 

In hierdie hoofstuk word die roman se hoofsimbole bespreek. Nes die metafore van 

die roman dikwels “Boeddhisties” wil wees, so dan ook die simbole. Cirlot (1962:29) 

skryf die volgende oor simbole: 

 

“For the Hindu philosopher Ananda K. Coomaraswamy, symbolism is 
‘the art of thinking in images’.” 

 

 

Jung (1964:21) skryf oor simbole: 

 

“Because there are innumerable things beyond the range of human 
understanding, we constantly use symbolic terms to represent concepts 
that we cannot define or fully comprehend.” 
 

 

Nes ons gebare gebruik, byvoorbeeld ’n opgetrekte skouer, ensovoorts, om meer te sê 

as wat woorde kan, so gebruik ons bewustelik of onbewustelik simboliek om meer te 

sê as wat ons met “gewone” taal kan sê. Daar word ’n paar maal in die roman na Toit 

se drome verwys. Die rol van hierdie drome is om te illustreer dat daar ’n ander 

wêreld is wat Toit nie verstaan nie. Hierdie ander wêreld kan die onbewuste wees. 

Weer Jung (1964:50): 

 

“The general function of dreams is to try to restore our psychological 
balance by producing dream material that re-establishes, in a subtle 
way, the total psychic equilibrium.” 
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Die simboliek wat hier bespreek word, is spesifiek gekies om hierdie psigiese wêreld 

van Toit te bekyk, en omdat hulle bydra tot die Boeddhistiese element van die roman. 

In Buddhist Symbols in Tibetan Culture skryf Dagyab Rinpoche (1995:10):  

 

“From a Tibetan point of view, symbols are signs which we use to 
remind ourselves of the interrelation between inward and outward, 
between mental activities and material appearances, so that we can 
recognize them more clearly. This awareness, in turn, enables us to 
influence reality – even in its future developments. Seen in this light, 
all elements of perception can be symbols, or tendrel: there is no 
essential difference between them and the common, generally 
employed symbols ... What about the influence of reality by the use of 
symbols?” 

 

 

Wanneer Rinpoche hier van simboliek skryf, skryf hy nie vanuit die oogpunt van 

letterkunde nie. Die simbole waarna vervolgings verwys gaan word, het iets van die 

towerwêreld, iets sprokiesagtig, en hierdie simbole het die mag om “verandering te 

kan bring”.  

 

I. Weggee van die plaas 

Sogyal Rinpoche (1992:20) skryf: 

 

“In Tibetan the word for body is lü, which means ‘something you leave 
behind, like baggage.’ Each time we say ‘lü,’ it reminds us that we are 
only travelers, taking temporary refuge in this life and this body.” 

 

 

Gyatso skryf (1990:10): 

 

“Buddhists further believe that because the basic nature of 
conciousness is neutral, it is possible to escape from the unending 
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cycle of birth, suffering, death and rebirth that life inevitably entails, 
but only when all negative karma has been eliminated along with all 
worldly attachments. When this point is reached, the conciousness in 
question is believed to attain first liberation and then ultimately 
Buddhahood.” 
 
 

 

Toit se behoefte om moreel te wees, is miskien grotendeels omdat hy erkenning wil hê 

vir sy “meritorious conduct”, en hy verwag dus “favourable rebirth” in die toekoms. 

Dit is hierdie teenstrydigheid in Toit se motivering wat sentraal tot sy karakter is: hy 

wil moreel die regte besluite neem, maar hierdie wens om sonder sonde te wees, is nie 

natuurlik nie, dit is iets waarvoor hy hom bewustelik moet inspan. Hy moet sy mens-

wees onderdruk, maar dit is nie outomaties nie: dit word met menslike intellek 

gedoen, en soos in die speletjie nulle en kruise: as hy hierdie kant toe gaan, verloor 

hy; as hy daardie kant toe gaan, verloor hy ook. Enige handeling gaan vir God net 

irriteer, en skynheiligheid is nog meer irriterend: as hy mens is, is hy ŉ sondaar, maar 

as hy sy natuurlike drang om sondaar te wees, probeer onderdruk, sal dit ook verkeerd 

wees, omdat hy sy Godgemaakte mens-wees wil ontsê. Maar wanneer Toit sy insig 

kry, is dit skielik en sonder bybedoeling (p. 202): 

 

“Dan weet Toit wat hy moet doen.  
 ‘Ek gaan vir Daniel haal, Ma,’ sê hy. ‘Ek wil nie die plaas hê 
nie.’” 
 
 

 

Toit gee uiteindelik die plaas vir sy half-broer – ’n simbool vir ’n Toit wat “worldly 

attachments eliminate”. Wanneer Toit die plaas vir sy half-broer gee, is dit egter wel 

’n daad van die hart. Hy wil die plaas nie hê nie. Natuurlik besef hy dat hy die plaas 

kan verkoop en as ’n ryk jong man deur die wêreld kan rondkerjakker, maar hy besluit 
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daarteen. Belangrik: sy insig het vinnig en eerlik gekom. Dit was nie ’n berekende 

handeling, om karma uit te ruil met God nie. Hier word die teenstrydigheid dan 

uiteindelik opgelos, volsirkel gemaak, en verlaat Toit tot ’n groot mate sy “Wiel van 

Lyding”. 

 

Sogyal Rinpoche (1992:23) skryf: 

 

“The key to finding a happy balance in modern lives is simplicity.” 

 
 

II.  Die gebruik van outobiografieë 

Toit se lees van outobiografieë word bedoel as ŉ simbool vir sy soeke na identiteit. 

Die ironie van hierdie simbool is dat wanneer Toit biografieë en outobiografieë lees, 

dit hom illustreer as Toit Brink, die seun van Dries Brink, die Dries wat ook graag 

hierdie tekste gelees het: die Dries wat Toit nie wil wees nie, ís hy tog.  

 

Die roman eindig waar Toit sy eie lewe begin neerpen, ’n opgewonde Toit wat 

entoesiasties skryf. En, belangrik, hy skryf dieselfde woorde as waarmee die roman 

begin. Die leser kan dan wonder, is hierdie teks wat nou gelees word, Mario Maccani 

se roman, of Toit Brink se outobiografie? Hierdie postmodernistiese “sirkel-effek” is 

nie net om ’n truuk te skep nie, maar om te wys dat Toit homself aanvaar, op dieselfde 

vlak as ander (soms beroemde) mense. Hy is nou gewillig, selfs gretig en opgewonde, 

om sy storie te vertel. Dit was ook ’n manier om aan te sluit by die sirkelagtige tema 

van herhaling wat reeds genoem is.  

 

Marilet Sienaert (1993b:27) skryf: 
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“Van primêre belang dus vir die skryf- of skilderkuns is dat die 
kunswerk as ’n materiële produk van die geheue as denkapparaat 
beskou word, en die doel dien om konkreetheid te verskaf aan die 
skrywer/kunstenaar se ego-identiteit. Laasgenoemde is dan ook die 
tradisionele, konvensionele siening van kuns en poësie, naamlik die 
vaslê van die subjek se ego-identiteit binne die kunswerk: ‘puesto que 
miro, escribo y escucho no estoy muerto’ (‘omdat ek waarneem, skryf 
en luister, is ek nie dood nie’ [M.S]), skryf die Spaanse digter Rafael 
Alberti, 1988:489).” 
 

 

Die roman se slot is dat Toit homself begin aanvaar soos hy is.  

 

III. Die musikant (Piet Nel) 

Oor musiek en die musikant, skryf Cirlot (1962:215): 

 

“Music represents an intermediate zone between the differentiated or 
material world, and the undifferentiated realm of the ‘pure will’.” 
 

 

Hy sê ook (1962:215): 

 

“The musician is a common symbol of the fascination of (sic) death.” 

 

De Vries het die volgende te sê oor musiek en die musikant (1974:332): 

 

“The most effective trance-inducer among the nabîs (‘prophets’) ... the 
great healer ... cure for madness: used by David to scare off the ‘evil 
spirit’ who possessed Saul ... the best comforter to an unsettled fancy 
... it can even restore the dead to life ... a minstrel playing caused the 
miracle-working ecstasy in Elisha ... Harmony rising out of Chaos.” 
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Dit is belangrik om te besef dat, alhoewel hierdie roman soms as godslasterlik kan 

oorkom, dit nie pro-Boeddhisties is nie. Uit die mond van die sanger, Piet Nel, die 

volgende woorde wanneer hy na Christendom en ander gelowe verwys (p. 202): 

 

 “Well, you can’t both be right. But you can both be wrong.” 

 

Hierdie uiting is die roman se ars poetica, in die sin dat die roman nie Boeddhisme bo 

Christendom stel nie. Die roman vra net dat die leser anderkant sy/haar waardes wat 

kutureel ingebed is, moet kyk om werklik sy/haar eie identiteit te bereik. Die musikant 

is die stem van die “nuwe” Toit, die Toit wat op die drumpel van “enlightenment” 

staan, waar hy nou werklik homself kan word. Von Franz (1964:196) skryf oor die 

Self: 

 

“If an individual has wrestled seriously enough and long enough with 
the anima (or animus) problem so that he, or she, is no longer partially 
identified with it, the unconscious again changes its dominant character 
and appears in a new symbolic form, representing the Self, the 
innermost nucleus of the psyche. ... In the dreams of a man, it 
manifests itself as a masculine initiator and guardian (an Indian guru), 
a wise old man, a spirit of nature, and so forth. Two folk tales illustrate 
the role that such a figure can play. The first is an Austrian tale: A king 
has ordered soldiers to keep the night watch beside the corpse of a 
black princess, who has been bewitched. Every midnight she rises and 
kills the guard. At last one soldier, whose turn it is to stand guard, 
despairs and runs away into the woods. There he meets an ‘old guitarist 
who is our Lord Himself’. This old musician tells him where to hide in 
the church and instructs him on how to behave so that the black 
princess cannot get him. With this divine help the soldier actually 
manages to redeem the princess and marry her. 

Clearly, ‘the old guitarist who is our Lord Himself’ is, in 
psychological terms, a symbolic personification of the Self.” 

 

 

As simbool is Piet Nel dus die “dieper self” se spreekbuis.  
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IV. Die heks 

Telkemale verwys die roman na hekse. Dit is om die element van kinderdae se 

spookstories weer te gee, maar ook om die donker onbekende te betrek. Die hekse is 

sleg, in ’n sekere mate omdat die hekse van Toit se kinderdae as sleg en boos 

aangebied was. Von Franz (1964:177) skryf: 

 

“Difficult and subtle ethical problems are not invariably brought up by 
the appearance of the shadow itself. Often another ‘inner figure’ 
emerges. If the dreamer is a man, he will discover a female 
personification of his unconscious: and it will be a male figure in the 
case of a woman. ... Jung called its male and female forms ‘animus’ 
and ‘anima.’ 
 The anima is a personification of all feminine psychological 
tendencies in a man’s psyche, such as vague feelings and moods, 
prophetic hunches, receptiveness to the irrational, capacity for personal 
love, feeling for nature, and – last but not least – his relation to the 
unconcious. It is no mere chance that in olden times priestesses (like 
the Greek Sibyl) were used to fathom the divine will and to make 
connection with the gods. 
 A particularly good example of how the anima is experienced 
as an inner figure in a man’s psyche is found in the medicine men and 
prophets (shamans) among the Eskimo and other arctic tribes. Some of 
them even wear women’s clothes, or have breasts depicted on their 
garments, in order to manifest their inner feminine side - the side that 
enables them to connect with the ‘ghost land’ (i.e. what we call the 
unconscious).” 

 

 

Die heks in die roman is Toit self, en die heks word uiteindelik deur haar vader 

vergewe. Die leser sien dat die heks die beeld is wat Toit van homself het: ŉ sondaar, 

iemand wat verkeerd doen, en bewus is dat die dade verkeerd is, daarom word daar 

om vergifnis gevra. Karuna (09.11.2004) skryf: 
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“But while Christianity teaches that human beings are too sinfully 
degenerate to escape from sin without Gods (sic) help, most forms of 
Buddhism says (sic) we can do it ourselves.” 

 

 

Hierdie woord “vader” het fluisteringe van die Christelike Vader, maar is ook, in Toit 

se private leksikon, Boeddhisties. Wanneer die heks terug aanvaar word deur haar 

vader, is dit vir Toit Boeddhisties, in die sin dat haar vader nooit vir haar kwaad was 

nie.  

 

Piet Nel se heks is eers iets walgliks, met die geraamte van ’n hond, maar soos die 

beeld duideliker word, besef Toit dat sy nog steeds welkom by haar vader is. Daar kan 

veronderstel word dat Toit ook, foute en al, by sy vader verwelkom sal word (p. 198): 

 

“Die Telecaster het nie ’n whammy bar nie, dus moet Piet die nek skud 
om tremolo te kry, en die elektroniese dier gil met angs, dan weemoed 
van waar sy aan haar nek hang. Nou die palm van Piet se regterhand 
liggies oor die snare, by die brug, om hulle te verdoof, asof iemand 
stadig die ligte afskakel. Hoogdrama, ironies juis nou wanneer daar 
geen noot gespeel word nie.  

Die Amerikaanse gehoor kan nie wegkyk nie. In ’n kultuur waar 
drama en belangrike oomblikke afgebaken word met rolprente se ‘Fuck 
You!’, of ‘Oh, my God ...!’ is hierdie spanning oordonderend. Die 
musiek word hervat. Die note rol eers stadig, maar dan kom die gegil 
van die kitaar vinniger, dringender.  

Die heks brand nou en haar gille is aaklig. Haar vel brand af en 
haar hond-geraamte word ontbloot. Die klank is afgryslik. Afskuwelik. 

Haar mond is wyd oop. Dit klink asof sy vloek, woorde soos poes, 
naai, God, maar dit is nie. Sy is besig om vergifnis te vra. Jy’s my 
Vader, moet my nie verlaat nie! Haar gekerm word sagter, teer. Die 
vlermuise en hekse kom huis toe net voor die son opkom. Dan, toela, 
toela, Baba, gaan die heks slaap, maar nou in haar vader se arms, ’n 
pragtige kind. Haar lippe blaas wolke na die hemel toe, iemand brand 
spookgeld in haar mond, liefde-wolkies. Saggies A-mineur, oopsnaar 
G, en ten laaste ŉ slordige, pragtige F. Toela, toela, Baba …  

 ‘Pete! Pete ..!’ roep die gehoor.  
 Die duur, hondsdol kitaar lê teen Piet se been, uitgeput.” 
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Hierdie passasie sê dat die skuld wat die heks voel, bloot in haar eie verbeelding 

bestaan: sodra sy van die skuldgevoel vergeet, is sy welkom by haar vader. Dit word 

nou ’n Boeddhistiese simbool, in die sin dat ewig verdoemende skuld nie bestaan nie, 

volgens Karuna (09.11.2004) se reeds aangehaalde stelling: 

 

 “But while Christianity teaches that human beings are too sinfully 
degenerate to escape from sin without Gods (sic) help, most forms of 
Buddhism says (sic) we can do it ourselves.” 

 

 

Nes Piet Nel, die musikant, ’n ander wêreld ingaan asof hy op die spoor van die 

Mistieke Gemsbok is, kry die heks haar stem deur die “dekadente” elektriese kitaar, 

soos ’n toordokter die siel/psige van ’n bok sal oorneem om te kan reis in die “ander 

wêreld”. Hierdie toneel lyk miskien aanvanklik soos een van demoniese besetenheid 

te wees, maar is eerder een waarin ’n demoon uitgewerp word.  

 

V. Die huis 

Toit skryf ’n paar maal gedigte met die tema van ’n huis. Hierdie skryf van poësie gee 

verder dimensie aan sy karakter, en ook insig tot sy psige.  

 

Die huis wat oop en leeg is, is simbolies van Toit self. Wanneer Toit met oop arms 

teen die muur van die huis leun, is die huis gewalg. Dit is dan Toit wat deur homself 

gewalg is (p. 103): 

 

“Ek  
’n Kamer. 
Vier mure. 
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Ek. 
Sonder klere, my vel teen die muur. 
 
Ek soen die muur, 
nat 
teen die droë muur. 
Die muur hou sy asem, gewalg. 
 
Ek strek my arms 
om die muur te omhels, 
arms oop, hande, hart, 
vasgespyker teen die muur.” 

 

 

Later skryf Toit wel dat die leë huis pragtig is (p. 193): 

 

“ŉ Kamer. 
Leeg. 
ŉ Deur. 
Ek maak die deur oop 
en gaan die volgende kamer binne. 
Leeg en pragtig.” 

 

 

 Toit aanvaar homself wanneer hy leeg is (in ŉ Boeddhistiese sin), nadat hy ontslae 

geraak het van die plaas, asook van sy gevoel van skuld. Weer Sogyal Rinpoche 

(1992:23) wat skryf: 

 

“The key to finding a happy balance in modern lives is simplicity.” 

 

Die tema van die huis word op bladsy 124 vervleg met die simbool van die heks, met 

die musiek wat Mei Fang gekomponeer het as agtergrond. Die saag-simbool word ook 

hier herhaal, om voorafgenoemde elemente in die roman saam te trek (p. 124): 
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“Die klavier se vier note bou die vier hoeke van ŉ kamer. Oor en oor: 
dít is hoe groot die kamer is.  

Die tjello bou die mure, binne die vier hoeke wat die klavier 
aangedui het. So word daar ŉ soliede vertrek gebou. 

Die klavier, die tjello, die viool speel elk ŉ eenvoudige 
melodie, maar met dieselfde eenvoud van magtige sinne: Ek is honger. 
Dis ŉ seun. Fok jou. 1 + 1 = 2. Ja. Nee. Dis oor hierdie minimale prag 
wat die viool beweeg, soos ŉ blaar wat deur die wind gewaai word. 
Toit voel hoe die kamer om hom gebou word.  

Dan kom die note stadiger, stadiger, soos ŉ elektriese saag wat 
afgeskakel is, en die spanning wil te veel word. Die kamer is leeg. En 
mooi. Die kamer waarin Toit homself in sy gedigte bevind, gesig teen 
die muur gedruk. Toit probeer buite die kamer kyk, maar hy kan niks 
sien nie.  
 Dan kom Mei Fang ook die kamer in. Sy kan enigiets doen: ŉ 
televisie aanskakel, die meubels rondskuif. Maar sy trek die gordyne 
oop. Daar is ŉ venster en Toit kan daardeur sien. Dit is asemrowend, ŉ 
cliché, maar asemrowend.      

Dit is ’n stil woud tydens herfs iewers in Europa. Die grys 
water van ŉ meer lê stil, so glad soos glas. Dit is doodstil. Niks beweeg 
nie. Daar is geen klank nie. Alles is gestol.  

Dan: ŉ groot voël val uit die lug, die lang, skerp naels van sy 
kloue vorentoe gestoot na die onwetende water. Die jagvoël val in die 
water. Die water spat hoog. Dit is so koud dat die water ys word, hard: 
metaals. Dit is nou pandemonium. Die jagdier se vere is van staal, en 
die koue water rol af, net silwer druppels op sy lyf. Die ding se oë bly 
oop, knip nie. Woedend. Kil. Wil dood hê. Daar is iets in die ding se 
kloue wat spartel: mond oop, lyf deurtrek met pyn. Die oop mond kan 
nie asem haal nie. Daar is te veel pyn.  
 ‘Vergewe my, Vader ...!’ 
 Maar die ding se kloue maak stywer toe. Briesend. Koud met 
gestolde haat. Dan, soos die metaalkloue die prooi verskeur, so kom 
daar rus. Die kloue begin verslap asof die jagding self verskeur word. 
Die groot vlerke klap een keer flou, ’n tweede keer, maar die jagding 
kan nie by die water uitstyg nie. Alles verslap, sak stadig die grys 
water se diepte in.  
 Die woud kyk toe en sweer saam om nooit, nooit hiervan te 
praat nie. Die klavier en tjello se laaste note. Dan nog net die eensame 
viool, asof sy vir ’n plek soek waar sy kan nesmaak, of doodgaan. Die 
heel laaste noot is dun en bewend. Cliché, ja, maar so mooi en reg dat 
dit anderkant cliché is.”  

 

 

Weereens is die kamer leeg. Maar noudat Mei Fang deel van Toit se lewe is, kom daar 

iets by: Toit begin sy demone konfronteer. Die “ding” in hierdie passasie wat vra om 
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vergewe te word, is Toit se skuldgevoel, maar nou sonder krag. Dit sak in die water 

in. Dit is Toit wat besig is om sy emosionele probleme uit te pluis.  

 

Samevatting: Om die verhaal te vertel moes daar soms implisiet geskryf word, anders het 

die roman verval in “vertel,” eerder as “wys”. Simboliek was ŉ goeie manier om die teks 

se boodskap diepte te gee, en om informasie subtiel oor te dra.  
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VII Sonde en straf 

 

Hierdie hoofstuk kyk na sonde, asook gewete en taboe, veral vanuit die perspektief 

van geloof, omdat dit interessant is om te kyk hoe geloof die konsep van sonde kleur, 

en andersom: hoe iemand se siening van sonde sy geloof beïnvloed.  

 

Die roman bekyk sonde en straf vanuit ’n Boeddhistiese oogpunt, omdat die 

hoogtepunt van die roman, Toit se bevryding van die gevoel van sonde, kom nadat sy 

siening van sonde Boeddhisties word (p. 173): 

 

“Mei Fang kom staan langs Toit voor die vertoonkas en druk haar 
hande teen mekaar, hou hulle voor haar bors. Sy maak haar oë toe en 
knik haar kop in gebed, een keer, twee, drie keer wieg sy vorentoe. Die 
ander hou haar dop.  
 ‘Oh, sweetheart ...!’ roep Hentie, en dan is sy by Mei Fang. 
 Sy omhels die jong vrou, en Toit sien dat Hentie verheug is dat 
daar iemand is wat haar verstaan. Dán is dit vir Toit duidelik. Hy sit sy 
arms om die twee vroue.” 

 

 

Suzaki (09.11.2004) skryf : 

 

 “There is no fall from grace and no original sin in Buddhism.” 

 

Suzaki (09.11.2004) beskryf die Christendom van Toit se kinderdae soos volg:    

 

“Because he has Original Sin man is doomed to go to hell.” 
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Uiteindelik glo Toit in iets wat meer Boeddhisties van aard is: dat alhoewel sy 

handelinge soms as “akusala” gesien kan word (onintelligent, ongeleerd), hy hierdie 

“akusala”-status kan verlaat. Karuna (09.11.2004) skryf:  

 

“One of the factors that might distinguish the Buddhist from the 
Christian concept of sin is that Christianity teaches that humanity is 
born into (original) sin, whereas, (sic) Buddhism teaches that we are 
born into suffering. However, karma also functions as a kind of 
original sin in that each individual is said to be born into karma due to 
past sins. But while Christianity teaches that human beings are too 
sinfully degenerate to escape from sin without Gods (sic) help, most 
forms of Buddhism says (sic) we can do it ourselves.” 

 

 

I.  Sonde 

Toit is eers verward oor sonde. Hy voer aan dat God daarvoor verantwoordelik gehou 

moet word, omdat God alles geskep het, insluitende sonde. Straf moet dan nie na Toit 

toe kom nie. Stahlecker (09.11.2004) skryf:  

 

“1) If you believe there are powers of good and evil, then those powers 
must have a beginning and they must have a creator. 
2) If you believe that all things have their beginning with God, then the 
power and essence of evil must have also begun with God. 
3) If you cannot believe that the power of evil began with God, then 
you concede that God did not create everything. In this case, another 
being has creative power, such as a devil. 
4) If you credit another being with having creative power, then you 
stand in contradiction of the biblical idea that God is the creator of 
everything, which in effect, weakens God’s power. 
5) If God created good and the devil created evil, then there are really 
two Creators responsible for what we call good and evil. If there are 
two Creators, the extent of their powers are not known, and the concept 
that God will win the battle between good and evil is uncertain.” 
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Dit is Toit se “politiek” wanneer die roman begin. Die insig wat hy aan die einde van 

die roman kry, is dat daar nie ŉ antwoord op sy vraag is nie. Hy is immers net mens, 

hy het nie Goddelike kennis nie. Om net te lewe is goed genoeg. Maar vir die grootste 

deel van die roman is hierdie kwessie vir Toit troebel. Phillips (1999:219) skryf: 

 

“... for the Christian, guilt is a condition of what it is to be human, a 
kind of moral white noise ...” 

 

 

Toit verwerp Christendom, maar bly diep in sy psige baie soos ’n Christen met 

betrekking tot sy gevoel oor skuld. Hy voel dat hy gestraf gaan word vir iets wat hy 

gedoen het. En indien wel, wat het hy gedoen? Velthuysen (1985:23) skryf oor 

abstrakte skuld, oftewel “neurotic guilt”: 

 

“This particular issue of moral boundaries has led to the popular 
distinction between ‘real’ and ‘neurotic’ guilt. ... For some ... the basic 
view is that real guilt occurs when a legitimate boundary is 
transgressed and neurotic guilt is experienced when an illegitimate 
boundary is transgressed. ... On the other hand, what is known as ‘real 
guilt’ Freud calls ‘remorse’ or sometimes a ‘conciousness of guilt’, and 
he stresses that this is not what he meant by guilt at all. Freud ... 
speak{s} only of neurotic guilt, which is an irrational fear of moral 
condemnation.” 

 

 

As ons “skuld” lees in ’n Freudiaanse sin, is daar geen hoop op vergifnis vir Toit nie. 

Velthuysen (1985:68) skryf: 

 

“In Freud’s theory one can only be forgiven by a benevolent super-ego, 
that is a benevolent internalized image of others, the father in 
particular.” 
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Velthuysen (1985:32) vra die vraag wat Toit vra: 

 

“In essence, we are asking: what is the existential and ontological 
meaning of guilt as a human phenomenon? We know the feeling of 
guilt, but we ask, does it mean anything to say that we are guilty, and if 
so, of what?” 

 

 

II.  Gewete 

As ons van skuld praat, moet ons ook aan gewete aandag gee. Vir die grootste deel 

van die roman sukkel Toit met sy gewete. Maar volgens Knight (09.11.2004) worstel 

alle mense hiermee:  

 

“The perception of sin in the genuine sense is gradually formed until 
the age which we roughly designate as the seventh year, and 
henceforth the agent enters upon the awful career of responsibility 
according to the dictates of conscience.” 

 

 

Knight skryf ook (09.11.2004): 

 

“In the morally good family the child slowly learns right conduct by 
imitation, by instruction, by sanction in the way of rewards and 
punishments.” 

 

 
Die probleem met hierdie uittreksels is dat hulle nog steeds nie definitiewe antwoorde 

gee op presies waaroor en hoekom Toit skuldig voel nie. Wanneer Knight van ŉ 

“morally good family” skryf, is dit problematies, omdat daar nie ŉ absolute weergawe 

is van wat moreel is nie. Al wat Toit weet, is dat hy ŉ gevoel van gewete het, dat hy 
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skuldig voel oor iets, en dat dit onvoorkombaar is, volgens Knight. Maar ongelukkig 

kan Knight nie hulp aanbied nie, en daar sal probleme wees met presies wat “goed” is, 

en wat “sleg” is. Ons sien voorbeelde hiervan in die konsep van taboe. 

 

III.  Taboe 

Dictionary.com/taboo (22.4.2005) beskryf taboe as (onder andere): 

 

“A prohibition, ... excluding something from use, approach, or mention 
because of its sacred and inviolable nature.” 
 

 

Wikipedia.com se webwerfartikel Taboo (22.3.2005) beskryf taboe as: 

 

“...a strong social prohibition (or ban) relating to any area of human 
activity or social custom declared as sacred and forbidden: breaking of 
the taboo is usually considered objectionable or abhorrent by society. 
The term was borrowed by the Tongan language and appears in many 
Polynesian cultures. ... Taboos can include dietary restrictions (halal 
and kosher diets, religious vegetarianism, and the prohibition of 
cannibalism), restrictions on sexual activities and relationships 
(miscegenation, homosexuality, incest, zoophilia, pedophilia, 
necrophilia), restrictions of bodily functions (flatulence), restrictions 
on the use of psychoactive drugs, restrictions on presence of genitalia 
(circumcision, sex reassignment), exposure of body parts (ankles in the 
Victorian British Empire, women’s faces in Saudi Arabia and 
Afghanistan, nudity in the US), and restrictions on the use of offensive 
language. No taboo is known to be universal, but some (such as the 
incest taboo) occur in the majority of societies.” 
 

 

Die probleem met hierdie definisies is dat dit versuim om te meld dat, terwyl iets vir 

een persoon of groep mense onaanvaarbaar kan wees, daardie selfde ding/handeling 

vir ŉ ander persoon of groep mense volkome aanvaarbaar kan wees.  
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As sekere dinge vir sekere mense taboe is, en nie vir ander nie, dan is dit omdat taboe 

kultureel bepaald en geskakeer is. Dit beteken dan dat dit wat deur een persoon as 

taboe/verkeerd gesien word, nie absoluut taboe/verkeerd is nie, omdat ’n ander 

persoon dit nie as taboe/verkeerd lees nie. Vergelyk byvoorbeeld die Westerling wat 

nie kan verstaan hoe die Hindoe gekant kan wees teen die eet van die vleis van ’n koei 

nie, maar hierdie selfde Westerling is weer op sy beurt net so gevul met afgryse 

wanneer hy hoor dat die Koreaner hondevleis eet. Belangrik, beide die Westerling en 

die Hindoe het die kapasiteit vir taboe, al is die objek van hul taboe verskillend. Die 

objek is dan nie per se verkeerd nie. Wat as taboe aangesien word, verskil volgens hul 

kultuur, maar wat vir Toit nog nie duidelik is nie, is die kwessie of alle taboe en alle 

skuld slegs kultureel bepaald is.  

 

IV.  Skuld 

Toit se onderliggende gevoel van skuld is dat hy (vir die grootste deel van die roman) 

nog nie besef dat sy sonde is dat hy die eerste klip gooi nie (Christelik), of 

(Boeddhisties) dat sy motivering vir sy handelinge verkeerd is. Hy wil beter as ander 

mense wees, sodat hy sonder sonde kan wees, maar dit maak die kern van sy doen en 

late reeds verrot. Tenzin Gyatso, die 14de Dalai Lama (1990:10), skryf:  

 

“… everything which an individual being experiences is derived 
through action from motivation. Motivation is thus the root of both 
action and experience.” 
 

 

Op sy mees dramatiese sê die roman dat daar geen reg of verkeerd kan wees nie, 

omdat die Duiwel self deur God geskape was: Lucifer, die gevalle Engel, was deur 
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God gemaak. Dus het God nie die reg om iemand te tug oor hul handelinge nie. Die 

roman opper hierdie siening, via Dries, Toit se pa (p. 52): 

 

“‘Tien gebooie?’ het Dries gevra, sy gesig donker. ‘Thou shalt not 
covet thy neighbour’s wife?’ 
 ... 
 ‘Plaas dat die ou sê: ‘Thou shalt not sleep with thy neighbour’s 
wife’,’ het Dries verder gesê. ‘Maar nee, nou is dit my skuld dat ek 
dinge voel. Hy het vir my gemaak, en hy het vir my ketools gemaak, 
maar nou is dit my skuld. Hoekom skel hy my nie sommer uit oor my 
vingerdrukke nie? Of my DNA nie?’” 

 

 

Dries sê vir die jong Toit dat God self ’n fout gemaak het in die bewoording van die 

tien gebooie. Hy het immers die mens ontwerp en gemaak. Die leser kan dan aanvaar 

dat die jong Toit wonder hoe sy pa oor die duiwel van die Bybel voel. Is Lucifer 

“verkeerd”, of die entiteit wat vir Lucifer geskep het (God)?  

 

As ons kan sê dat Toit na God soek, dan is dit die God van alle gelowe, of soos Toit se 

ma sê, die “common denominator” (p. 166): 

 

 “‘... Die common denominator is God,’ antwoord Hentie.” 

 

Wat vir Toit duidelik word, is dat ’n gevoel van skuld ’n groot deel van sy lewe is, en 

sy identiteit vorm/misvorm. Die gevoel van skuld is miskien iets waarvan Toit nooit 

werklik kan ontslae raak nie, as dit deel van die menslike psige is. Phillips (1999:217) 

se beskrywing van (Christelike) skuld is een wat totaal ingegrein is by die mens, as 

resultaat van die “Oorspronklike sonde”: 
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“Here we have the recognition that humans stand helpless before 
‘something very much more powerful in this universe that does all the 
making’. Mortality, in turn, can inspire only loathing, guilt and disgust 
because it is not ‘our neutral and natural condition but ... punishment 
for original sin’.” 

 

 

Phillips onderskei verder tussen religieuse redes en psigologiese redes vir skuld. Toit 

val tussen die twee, en word meer van balans gestamp: as skuld kom van ’n God wat 

straf – goed, dan kan Toit dit aanvaar, verwerk, en voortgaan met sy lewe. Maar nou 

is hierdie raaisel des te meer vertroebel: miskien is skuld nie soos ’n siekte wat genees 

kan word en dan weggaan nie. Miskien is skuld psigologies, diep ingewurm, tot die 

dag van jou dood. Daar is dan geen manier om skuld te ontsnap nie.  

 

Phillips skryf verder dat skuld te vinde is in minstens drie manifestasies: persoonlik, 

kultureel en religieus. Maar Phillips skryf van ’n God wat vir hom vanselfsprekend 

Christelik is. Vir Toit, wat nie absoluut glo dat Christus sy verlosser is nie, kan God 

nie help met sy gevoel van skuld nie (wat vir Toit weer bevestig dat hy gestraf moet 

word). Phillips (1999:220) skryf: 

 

“We can point to two interrelated distortions which colonize religion 
and which we need to identify on the path towards a greater self-
acceptance. The recognition of these mark significant steps in living 
with, rather than doing battle with, guilt: these are Pelagianism and 
perfectionism. Such attitudes put ourselves firmly in the centre of the 
picture. In contrast, a decentering of ourselves, a surrendering of all 
attempts at self-justification, is the first task of the spiritual life. 
Increasing maturity demands the acceptance of ambiguity and of a 
preparedness to live with things which are not clear-cut. It means 
seeking justification from God rather than from ourselves.” 
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Maar vir die ongelowige Toit is hierdie raad nutteloos. En op ’n dag besef hy dat hy 

skuldig voel oor sy diepste gedagtes, dieselfde tipe gedagtes wat almal dink (p. 216):  

 

“Toit stap deur die groot houtdeure van die Standard Bank. Hoofstraat 
is besig, verkeer wat verby ry. Die mense van Worcester is uit en 
besig. Hy stap na die ontvangstoonbank toe.  
 ‘Goeie môre. Kan ek help?’ vra die jong vrou.  
 ‘Ja. Ek is hier om Meneer Littleworth te sien,’ antwoord Toit. 
 Daar is ’n paar mense wat ook inligting soek, maar Toit kyk 
nog na haar, asof hy nog ŉ vraag het. 
 ‘Sal jy later met my koffie gaan drink?’ vra hy dan.  
 Sy kyk ŉ oomblik lank na hom sonder uitdrukking. Dan flits 
daar duisende stukkies inligting agter haar oë. Die mense kyk na haar, 
na hom. Hoe kán hy so taktloos wees?  
 ‘Nee, dankie,’ antwoord sy, maar Toit is al klaar ŉ halwe tree 
weg. 
 Dit is wat sy moet sê. Of miskien hou sy net nie van hom nie. 
Of getroud. Wat ook al. Dit maak nie saak nie. En die mense wat na sy 
rug staar. Miskien dink hulle hy is ’n skurk, of ’n held. So what? Almal 
het tog geweet dat dit is wat hy dink.” 
 

 

Toit se vriend, Evan Jones, sê vir Toit dat hy “Catholic guilt” het. Die bedoeling hier 

is dat Toit ’n blanke, manlike Suid-Afrikaner vanuit ’n Calvinistiese agtergrond is 

waar daar sterk elemente van moenie is. Evan se woorde impliseer dat Johannes 

Calvyn se teokrasie baie soos vandag se Taliban is, en dat dit sal veroorsaak dat Toit, 

nes die Katolieke, volgens Evan, skuldig voel oor oersonde.   

 

Nassif (1984:290) skryf: 

 

“The freedom Adam possessed was described by Augustine as posse 
non peccare (i.e., able not to sin). Non posse peccare (i.e., not able to 
sin) was regarded by Augustine as a future liberty possible only in 
Heaven.” 
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Weereens die kwessie van teenstrydigheid: net in die Hemel kan jy sondeloos wees, 

maar omdat jy (moet) sondig, sal jy die Hemel heel waarskynlik ontsê word. En meer 

problematies vir Toit, die mens word gestraf vir hierdie mens-wees, wat eintlik deur 

God so geskape is.  

 

Om op te som: Toit besef dat hy nie ŉ antwoord op die kwessie van sonde of skuld 

gaan kry nie, en maak vrede daarmee. Dit maak dit makliker om homself te aanvaar.  
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 VIII Samevatting en bevindings 

 

 

Aan die begin van die verhandeling is gestel dat die hooffiguur worstel met ŉ gevoel 

van skuld. Toit se siening is dat hy net van hierdie skuldgevoel ontslae kan raak deur 

gestraf te word.  

 

Hy tob oor sonde, skuld en straf. Dié begrippe blyk té kultureel te wees, asook te 

persoonlik, om werklik verstaan te kan word. Die enigste “common denominator” is 

dat byna alle mense bewus is dat, as hulle gesondig het, hulle gestraf sal word. Toit 

kry nie duidelikheid oor hierdie aspek van sy persoonlikheid nie, maar hy maak wel 

vrede daarmee. 

 

Die roman het deur twee “brille” gekyk na skuld, sonde en straf: die Christelike lens, 

asook die Boeddhistiese. In hierdie verhandeling is daar gekyk hoe die roman 

simboliek en metafoor gebruik om inligting te impliseer, veral Boeddhistiese 

inligting.  

 

Uiteindelik verskaf die roman geen antwoord nie: dit is immers nie moontlik om met 

sekerheid te sê wat in die hiernamaals gebeur nie, watter opinie reg of verkeerd is nie, 

en dit sal maar altyd ’n raaiskoot wees om die menslike psige uit te pluis. Die roman 

betoog net die advies (via Toit, die hooffiguur) om nie die eerste klip te gooi nie, en 

ook, as jy jou vyande kan aanvaar en nie stenig nie, jy jouself sekerlik ook kan 

aanvaar vir die persoon wat jy is.  
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IX Nawoord en dankbetuigings 

 

i. Die vertaling van Sjinees na Engels of Afrikaans is problematies. In Taiwan 

word daar ŉ paar ortografiese sisteme gebruik (byvoorbeeld die Ping-Ing sisteem), 

maar met elkeen is dit nie altyd duidelik hoe om die Sjinees uit te spreek of in 

romeinse skrif weer te gee nie. Een van die karakters se familienaam is as Ling 

geskryf, terwyl dit in Taiwan as Lin aangebied word. Die probleem is dat meeste 

mense hierdie naam dan as die Engelse naam Lynne sal uitspreek.  

 

ii. In die roman word verwys na ŉ boek wat alles dek, wat dan gereduseer word 

tot een bladsy, een woord: God. Tydens ŉ gesprek in Kaapstad, ongeveer 1985, was 

hierdie gedagte aan my vertel deur Henk Beelderman. 

 

iii. Die taal tussen Toit en Mei Fang is nie realisties nie. Mei Fang word 

aangebied as iemand wat vlot Engels praat, ’n redelik gesofistikeerde Engels, maar dit 

is selde dat iemand in Taiwan sulke vlot Engels praat. Dus kommunikeer meeste 

gemengde paartjies in ’n mengsel van Engels en Sjinees, en die luisteraar moet 

dikwels invul waar die spreker nie die woordeskat het nie. Maar om dit so te skryf as 

dialoog in die teks sou nie gewerk het nie.  

 

iv. Ek wil graag my dank uitspreek vir die eindelose hulp van my studieleier, 

professor Henning Pieterse, asook die tegniese hulp van doktor Anna-Mart Bonthuys.  
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I Sinopsis: Die Boeddha op Bladsy 13 
 

Hierdie teoretiese behandeling sal beperk word tot die sentrale tema van die roman, dit 
wil sê, sonde, skuld en straf. Daar sal gekyk word na hoe skuld en sonde vir Toit Brink, 

die roman se hoofkarakter, motiveer. Waar kom hierdie gevoel van skuld vandaan? Waar 
kom taboe vandaan? Is dit kultureel, of is sekere dinge absoluut verkeerd? Verder: is 

“verkeerde” dinge bloot deel van mens-wees, en dus natuurlik? Is dit meer verkeerd om 
die “verkeerd” te wil onderdruk? Hierdie vrae word vanuit ŉ Boeddhistiese oogpunt 
gevra, en die roman se metafore en simboliek is met ŉ Boeddhistiese “geur” gelaai.  

 
Die gebeure van die roman verloop as volgs: Toit Brink verlaat sy ouerhuis na ’n rusie 
met sy pa. Hy trek al verder van hul plaas weg: eers Worcester toe, dan Kaapstad om te 

gaan studeer aan die Universiteit van Kaapstad. Daarna reis hy na die Ooste toe, waar hy 
in Taiwan Engels gee.  

 
Voordat sy ouers getroud is, het sy pa, Dries, ŉ vriendin gehad. Uit hierdie verhouding 

word Toit se half-broer, Daniel, gebore. Daniel kom woon op die plaas waar Hentie (Toit 
se ma) na hom moet kyk. Dit plaas stres op die verhouding tussen Hentie en Dries. Toit 

word later gebore.  
 

Daniel verloor sy hand wanneer die seuns tieners is. Dit is een van die redes wat Toit 
oortuig dat iets met hom gaan gebeur. Hy begin wonder oor wat sy sonde was. Hy dink 
oor die aard van skuld: waaroor voel hy skuldig, en hoekom? Terwyl hy in Taiwan is, 
kom hy te hore van ŉ aspek van Boeddhisme: dat Boeddhisme nie sonde erken nie, ten 

minste, nie soos in die Christelike sin nie.  
 

Daar kom dan tog ongeluk (wat hy as sy straf sien) in sy lewe, net nadat hy hoor dat 
Boeddhisme hom nie verkwalik vir “oorspronklike sonde” nie, dat volgens Boeddhisme 
hy sy status as sondaar kan verander en verbeter. Die motorfiets wat hy bestuur, val, en 

sy vrou, Mei Fang, sterf. Die implisiete boodskap van die teks is dat Christendom, asook 
Boeddhisme, problematies is.  

 
Om saam te vat: Toit se insig is dat geen geloof vir hom kan verduidelik hoekom dinge 
gebeur nie: hulle gebeur net, en so kan hy die las (gevoel van skuld) wat hy dra, neerlê. 
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II Inleiding en vooruitskouing 
 

Die sentrale probleemstelling van hierdie studie is Toit Brink se geworstel met sonde, dat 
hy glo dat hy “sleg” is. Hy glo ook dat hy gestraf gaan word, nes, volgens hom, al die 

lede van sy familie.  
 

Die roman plaas sonde en skuld binne ŉ Boeddhistiese konteks, omdat Boeddhisme 
sonde nie as verdoemend sien, soos die Christelike siening nie. Boeddhisme erken wel 

“akusala,” wat iemand se karma sal beïnvloed, maar dit is vir Toit nie so verdoemend nie. 
Failey et al (13.3.2005) skryf hieroor: 

 



“Akusala – The Buddhist term for evil. It is defined ... as in unintelligent, unskillful and 
so on.” 

 
 

Boeddhisme laat dan toe dat die persoon sy akusala-status kan verander, en nie verdoem 
word nie. Dit was ŉ bevrydende beginpunt, religieus, kultureel en psigologies, vir die 

roman se “basisvrae”. Kio Suzaki (09.11.2004) skryf: 
 

“There is no fall from grace and no original sin in Buddhism. Evil is an adjective – not a 
noun. There are evil intentions, evil speech and evil acts, but there is no disembodied evil 
or personalised source of evil. An action is evil if it knowingly causes suffering to other 
sentient beings. The causes of individual evil acts are rooted in delusions such as hatred, 
attachment and ignorance which arise from the fact that our minds have spent millions of 

years in the bodies of animals (among other places). ‘Nature red in tooth and claw’ 
carries its imprints over into the human realm. 

 
In Buddhism there is no devil who is continuously generating copious supplies of 

disembodied ‘evil’. There is no need to believe in The One True Religion to be saved. 
Religious denominations are mere labels with no inherent existence. The spiritual 

progress of the mind from life to life is determined by karmic imprints which cause it to 
be attracted to certain environments.” 

 
 

Boeddhisme het gehelp om aan die roman, asook die hoofkarakter, meer diepte te gee. 
Alhoewel die roman as “middelmoot”-roman aangebied word, moes daar ŉ verdere 
dimensie in die teks kom. Daar was sekere dinge wat beter gewerk het as insinuasie, 

afleiding, ensovoorts. Hiervoor het die roman dikwels gebruik gemaak van simboliek en 
metafore. Dit het gehelp dat die teks subtieler kon wees.  

 
Die roman se metafore en simboliek is dikwels Boeddhisties van aard, sodat dit ŉ gepaste 

agtergrond is vir wat met Toit Brink, die hoofkarakter, gebeur, fisies, maar meer 
spesifiek, emosioneel. Hierdie verhandeling sal beperk word tot slegs ŉ paar aspekte ter 
verduideliking van die roman se Boeddhistiese waardes. In die volgende hoofstuk word 
die styl van die teks verduidelik, en wat die motivering was vir hierdie teks se spesifieke 

styl. 
 

In Hoofstuk 4, “Die titel,” word die titel verduidelik. Dit sal hopelik ŉ aanduiding vir die 
leser wees om te weet dat Toit se insig Boeddhisties gekleurd gaan wees.  

 
In hoofstuk 5, “Teenstrydige Boeddhistiese metafore in die roman,” word verduidelik 
hoekom sommige van die metafore as teenstrydig, asook Boeddhisties, gesien word. 

Daarna word meer insig oor die roman se simbole in hoofstuk 6 gegee: “Kernsimbole in 
die roman.” 

 
Die daaropvolgende hoofstuk, hoofstuk 7, word gebruik om ander aspekte van die roman 
te ontleed: “Sonde en straf.” Die “Samevattings en gevolgtrekkings” word in hoofstuk 8 



aangebied. In hoofstuk 9, die “Nawoord en dankbetuigings,” word sekere problematiek in 
die teks verduidelik, omdat die romangebeure soms in Taiwan afspeel. Ten slotte volg ŉ 

Bibliografie. 
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III Kuns, Anti-Kuns en Nie-Kuns 
 

In hierdie hoofstuk word die teks se styl verduidelik.  
 

Die roman se skryfstyl moes die neutrale estetiek waarna Toit Brink, die sentrale figuur, 
streef, spieëlbeeld. (Toit meen dat 2 nie meer as 1 of minder as 3 is nie - 2 is slegs 2.) Die 

onderstaande toneel is een waartydens Toit na musiek luister. Ons kry hier insig tot sy 
denke en sien dat hy alles as neutraal wil sien, dat as die een ding nie beter as die ander 

ding gesien word nie, die ding (of eintlik, albei dinge) mooi sal wees (p.160): 
 

“Die klavier en tjello se laaste note. Dan nog net die eensame viool, asof sy vir ŉ plek 
soek waar sy kan huil. Die heel laaste noot is dun en bewend. Maar dit is nie die laaste 
noot wat so pragtig is nie. Dit is die sekonde stilte daarná wat beeldskoon is. Rein en 

silwer. Twee is nie minder as drie of meer as een nie: twee is slegs twee. En so is hierdie 
stilte neutraal, sonder enige venyn of kritiek.”  

 
 

Hierdie Boeddhistiese konsep van alles wat net ís (die “so-heid” van dinge: “thathatha”), 
was belangrik vir die roman. Alles is ewe waardevol, een ding is nie “mooier” of 
“belangriker” as iets anders nie. Dit is belangrik vir die teks, omdat dit die insig is 

waartoe die hoofkarakter kom.  
 

Om die belangrikheid van “belangrikheid” te “debunk”, kan daar na die Mona Lisa van 
Leonardo da Vinci verwys word, asook Marcel Duchamp se intertekstuele Dadastuk: La 

Joconde Aux Mustaches.  
 

Da Vinci het die Mona Lisa, wat as sy meesterstuk beskou word, geskilder. Dit kan as 
voorbeeld gebruik word as ŉ voorbeeld van ŉ “klassieke” kunsbeskouing. Later het 

Duchamp hierop geantwoord met sy bekende Anti-Kuns-stuk, die voorafgenoemde La 
Joconde Aux Mustaches. Duchamp se werk was eenvoudig ŉ plakkaat van die Mona 
Lisa, waarop hy ŉ snorretjie geskilder het. Dus, Kuns word Anti-Kuns. En Anti-Kuns 

word Kuns.  
 

Maar hierdie verloop van sake gaan altyd die probleem hê van “in die mode wees”, en 
dan onmodieus wees, soos gehore se smaak verander. Wat laas jaar “mooi” was, is 

vanjaar nie meer “mooi” nie. Die ding het nie verander nie, net ons persepsie van die 
ding, en ons persepsie van die ding neig om belangriker as die ding self te wees.  

 
Daarom streef hierdie roman na Nie-Kuns. ŉ Voorbeeld van Nie-Kuns is ŉ stop-teken, 
die nommers in ŉ hyser, ŉ landkaart, of drie-dimensionele items soos ŉ mikrofoon, ŉ 



motorkar se sleutel, ensovoorts. Hierdie dinge probeer nie om mooi te wees nie. Hul 
bestaan net. En dít is hul mooi.  

 
Om op te som: dit is neutraliteit waarna die teks gestreef het, omdat die idee van 

neutraliteit, in die vorm van “thathatha”, ŉ groot deel van Toit se uiteindelike insig is.  
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IV Die titel 
 

In hierdie hoofstuk word beoog om te wys dat die roman se dramatiese klimaks 
“Boeddhisties” gaan wees. Daar word ook verduideliking gegee oor wat Nommer 13 in 

hierdie roman beteken.  
 

As sonde en straf vir Toit aan die roman se einde nie bestaan nie, is dit omdat hy sonde 
en straf dan vanuit ’n ietwat Boeddhistiese oogpunt sien. Reeds met die titel word die 
roman geskakeer met die konsep van Boeddha. Maar belangrik: dit is nie ’n Breyten 

Breytenbachse Boeddhistiese teks nie, nes dit nie ’n anti-Christelike teks is nie.  
 

Sienaert (1993a: 139) meld t.o.v. Breyten Breytenbach se werk:  
 

“Dit word lank reeds aanvaar dat Zen Boeddhisme ’n primêre interteks van die 
Breytenbach-oeuvre is.”  

 
 

As ons aan Afrikaanse literatuur en Boeddhisme dink, word daar gewoonlik aan Breyten 
Breytenbach gedink. Daar was dus ŉ risiko om die woord “Boeddha” in die teks te plaas, 
omdat daar heel moontlik die fluistering van “Breytenbach” gehoor sou word. Maar dit is 

belangrik om te weet dat die roman nie ŉ werk oor Boeddhisme is nie. Die roman 
ondersoek eerder sonde en die gevoel van skuld.  

 
Met die titel moes die twee belangrikste temas vir die fokusfiguur, Toit Brink, voorgelê 
word: sy beeld van Boeddha verteenwoordig verlossing, en “Bladsy 13” is vir hom ŉ 
toekoms wat “goed” is. Hierdie temas word in die roman herhaal. Scholes (1981: 19) 

skryf:  
 

“…fiction takes many forms. One has to do with juxtaposition .… The other has to do 
with repetition: with images, ideas, or situations that are repeated.” 

 
 

Scholes se woorde is ’n handige verwysingspunt na repetisie, siende dat Boeddhistiese 
herhaling, sirkels, belangrik vir die teks is.  

 
Om die beeld van Boeddha in die titel te gee, was dit moontlik om vroeg reeds die roman 
ŉ sekere skakering te gee. Die waarde van hierdie beeld (Boeddha) was amper poëties: 

die maan is die maan is die maan, maar die maan kan ook treurigheid, ensovoorts, wees. 
Nou, heel voor, op die omslag reeds, word die roman ŉ stemming gegee, ŉ sleutel tot 



moontlike dieper interpretasies. Hierdie beeld kon as ŉ “Trojaanse Perd” gebruik word 
om meer te sê.  

 
I. Boeddha 

Die tema van Boeddha is belangrik, maar die Boeddha waarna verwys word, is meer ’n 
konsep binne die kop, of eerder, die hart, van Toit Brink as wat dit Boeddhisme per se is. 
Dit word ’n geromantiseerde “ding”, nie altyd tegnies korrek nie, maar wat Toit soos klei 
vorm totdat hy iets het waarmee hy kan werk, waarop hy hoop kan plaas. Die Boeddha 

wat vir hom so aantreklik is, is in die begin maar ’n mooi prent in ’n boek, amper soos ’n 
prent in ’n vakansiebrosjure. Hierdie Boeddha verteenwoordig in die begin maar net ’n 

rusplek langs ’n veraf strand, palmbome en wit sand, stille brandertjies en sakkende son. 
Dit is eers later dat Toit meer oor Boeddhisme verstaan. Hy aanvaar dit uiteindelik nie, 
maar neem tog elemente daarvan op in homself. En dit is miskien die roman se grootste 

“Teenstrydige Boeddhistiese Metafoor”, dat, wanneer hy insig kry, dit te laat is: hy het al 
klaar sy “straf” gekry. (Daar word verder hieroor uitgebrei in die hoofstuk: Teenstrydige 

Boeddhistiese metafore in die roman.) 
 

II. Bladsy 13 
Volgens die titel is die Boeddha op bladsy 13. Dit is wel die bladsynommer van die boek 
waar Toit die prent gesien het, maar daar is heelwat om te sê omtrent die nommer dertien. 

Voorlopig: Bladsy 13 simboliseer vir Toit ’n nuwe begin.  
 

i.  Syfers: 1-10 
Cirlot (1962: 220) skryf die volgende oor syfers: 

 
“In symbolism, numbers are not merely the expressions of quantities, but idea-forces, 

each with a particular character of its own”, 
 
 

en dan, oor die syfer 1 (1962: 221): 
 

“Symbolic of being ... and of the revelation to men of the spiritual essence. It is the active 
principle which, broken into fragments, gives rise to multiplicity, and is to be equated 

with the mystic Centre ..., the Irradiating Point ..., and the Supreme Power.”. 
 
 

Oor die syfer 10, skryf Cirlot (1962: 223): 
 

“Symbolic, in decimal systems, of the return to unity.”  
 

In die Weste is ons gewoond aan 10, 20, 30, ensovoorts. Hierdie blokke van tien is vir 
ons maklik om af te baken. Die eerste blok begin met 1 en eindig met 10. ’n Nuwe blok 
begin met 11 en eindig met 20. Alhoewel die nommers verskil, is die waarde van elke 

blok dieselfde, d.w.s., tien nommers, 10 appels, of wat ook al, per blok. Volgens hierdie 
voorbeeld kon daar dan gesê word dat ŉ roman by bladsy 1 begin en by bladsy 10 eindig.  

 



Kom ons dink aan ’n weeklikse televisiedrama. Hierdie week se aanbieding van, 
byvoorbeeld, “Dallas”, begin by bladsy 1 en eindig op bladsy 10. Dit is ’n storie wat 

klaar is: Sue Ellen het vir JR met ’n ander vrou gevang. Klaar. Dit is die storie. Maar tyd 
hou nie daar op nie, en die lewe stol nie daar nie. Daar kom nog aksies, wat grotendeels 

beïnvloed word deur ons vorige aksies. (Lees as: “Boeddhistiese Karma”.) Volgende 
Dinsdag kyk ons weer “Dallas”. Hierdie episode is ’n nuwe storie, maar hy staan nie los 
en apart nie. Hy is geketting aan die storie van die vorige week, en sal weer op sy beurt 

die stories wat nog kom, beïnvloed. Die eerste storie sal op bladsy 1 begin, en klaarmaak 
op bladsy 10. Die volgende storie begin op bladsy 11, en maak op bladsy 20 klaar, en so 

aan.  
 

As Toit se nuwe lewe ’n nommer kan kry, die nuwe hoofstuk in sy lewe, sal dit nommer 
11 wees, maar die roman het die nommer 13 verkies. 

 
ii. Syfers: 13 

’n Voorbeeld van ŉ ander syfer-sisteem is die twaalf maande van die jaar. Ons begin by 
Januarie (bladsy 1) en eindig by Desember (bladsy 12). Bladsy 13 is dan soos nommer 

11, nommer 21, 31, ensovoorts: ’n nuwe begin van ’n nuwe roman, maar wat kennis dra 
van dit wat vooraf was, en deel is van ’n ketting van stories/gebeure. Cirlot (1962: 224) 

sê die volgende oor 13: 
 

“Symbolic of death and birth, of beginning afresh. Hence it has unfavourable 
implications.” 

 
 

Dit is belangrik om te besef dat hierdie syfers, 1-10, en 13, aangebied word asof hulle 
poëtiese waarde het. Douglas Weaver (20.3.2005) skryf: 

 
“Many plain-language statements of mathematical expressions would fill several pages, 

while to express them in mathematical notation might take as little as one line.” 
 
 

Die waarde van die syfers in die roman is glad nie om “mathematical expression” te gee 
nie: die waarde van hierdie nommers is eerder emosioneel, nie-rasioneel.  

 
Die roman het “Bladsy 13” verkies omdat daar iets ekstra by hierdie syfer is. 13 is 

tradisioneel slegte geluk, 13 is ŉ persoon se eerste jaar as tiener, 13 is ’n Joodse seun se 
Bar Mitzvah, daar was net 12 dissipels, en nie 13 nie (12 = goed / 13 = sleg), ensovoorts. 

13 is ’n gelaaide syfer.  
 

De Vries (1974: 332) skryf die volgende: 
 

“... odd and even numbers: ... the gods like odd numbers ... the witches’ number ... there 
is even a tabu for them on even numbers, e.g. ‘thrice and once the hedgepin whined’... 

but their favourite numbers are three and nine.” 
 



 
 

Maar (belangrik vir die lees van hierdie teks – weereens, die Boeddhistiese tema van 
herhaling) daar sal nog baie Januariemaande wees. Die vraag is nou: is al ons stories 

aaneengeryg, beïnvloed deur die vorige storie(s), en sal hulle op hul beurt die stories wat 
nog kom, beïnvloed? Dus: is iemand se noodlot reeds in die sterre geskryf, of kan die 
toekoms verander word, kan iemand sy/haar karma verbeter? Of draai daardie persoon 

maar rond in die groot wasmasjien van die lewe, van Bladsy 13 tot Bladsy 13 tot Bladsy 
13, sonder om werklik vorentoe te beweeg? As dit die geval is, is die persoon dan 

verantwoordelik vir sy/haar aksies en gedagtes?  
 

Hierdie roman wil die manier hoe syfers mekaar opvolg gebruik as ’n metafoor vir 
karma: 2 kom na 1, en word opgevolg deur 3. Die waarde van die een syfer word bepaal 
deur die voorafgaande syfer. As die eerste syfer 8 was, sal die daaropvolgende syfer 9 

wees. Tensin Gyatso, die 14de Dalai Lama van Tibet, skryf oor karma (1990: 10): 
 

“The fundamental precept of Buddhism is Interdependence or the Law of Cause and 
Effect. This simply states that everything which an individual being can experience is 
derived through action from motivation. Motivation is thus the root of both action and 
experience. From this understanding are derived the Buddhist theories of conciousness 

and rebirth. 
 The first holds that, because cause can give rise to effect which in turn becomes 

the cause of further effect, conciousness must be continual. It flows on and on, gathering 
experiences and impressions from one moment to the next. At the point of physical death, 

it follows that a being’s conciousness contains an imprint of all these past experiences 
and impressions, and the actions which preceded them. This is known as karma, which 
means ‘action’. It is thus conciousness, with its attendant karma, which then becomes 

‘reborn’ in a new body – animal, human or divine.  
 So, to give a simple example, a person who has spent his or her life mistreating 
animals could quite easily be reborn in the next life as a dog belonging to someone who 

is unkind to animals. Similarly, meritorious conduct in this life will assist in a favourable 
rebirth in the next.  

 Buddhists further believe that because the basic nature of conciousness is neutral, 
it is possible to escape from the unending cycle of birth, suffering, death and rebirth that 
life inevitably entails, but only when all negative karma has been eliminated along with 

all worldly attachments. When this point is reached, the conciousness in question is 
believed to attain first liberation and then ultimately Buddhahood.” 

 
 

Om op te som: die titel moet vroeg reeds die stemming van die roman aantoon, maar ook 
meer: die Boeddha van die titel verwys na die status wat Toit Brink wil bereik.  
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V Teenstrydige Boeddhistiese metafore in die roman 
 



In hierdie hoofstuk word uitgebrei oor ŉ belangrike tegniek in hierdie roman, die 
metafoor; en hoe die roman se metafore gebruik word.  

 
Wikipedia.com (22.3.2005) sê die volgende oor die metafoor:  

 
“Originally metaphor was a Greek word meaning ‘transfer’. The Greek etymology is 

from meta, meaning ‘a change’, and pherein, meaning ‘to bear, to carry’ ... Amusingly, in 
modern Greek the word metafor is used to refer to a cart or trolley. ... In language, a 
metaphor is a rhetorical trope where a comparison is made between two seemingly 

unrelated subjects. Typically, a first object is described as being a second object. In this 
way, the first object can be economically described because implicit and explicit 

attributes from the second object can be used to fill in the description. Some ... see 
metaphor as a basic cognitive function, while others prefer the term analogy for this 

concept. However, metaphor is not always used for practical description and 
understanding: sometimes it is used for purely aesthetic reasons.” 

 
 

Die International Encyclopedia of Linguistics (2003: 53) beskryf die metafoor so:  
 

“Traditionally, metaphor has been viewed as characteristic of language as opposed to 
thought, and has been seen as occurring primarily in poetic as opposed to everyday 

language.” 
 
 

Hierdie twee beskrywings van die metafoor verduidelik hoe die roman metafore gebruik 
het om insidente te laai met dieper betekenis, dat dit die poëtiese waarde van die metafoor 

was wat dit moontlik gemaak het.  
Maar, dit is nie altyd so maklik om tussen metafoor en simbool te onderskei nie. Dit wil 

blyk dat daar ŉ “grys area” tussen metafoor en simbool is. Marshall (10.06.2005) skryf in 
haar internet artikel: 

 
“In thinking through this section on the comparative study of metaphor and symbol in 

poetry and paintings, I soon realised that some distinction would have to be made 
between what is meant by metaphor and what constitutes a symbol. In my mind, 

metaphor denotes an ongoing comparison between two unlike objects which have at least 
one characteristic in common. One object defines (a quality of) the other. Symbol, on the 
other hand, is that which stands for an emotion, thought or even a philosophy. In a sense, 
metaphors become symbols, and yet they are not always symbols. Symbols are usually 

generated from metaphors although the original meaning of the metaphor may be lost as 
the symbol begins to speak for itself in the mind of readers or observers. I have 
endevoured to portray the process of this transition specifically in the section on 

Tennyson’s poem, ‘The Eagle,’ as compared with the American eagle as a symbol of the 
USA (painting).” 

 
 



In ŉ internet artikel, antwoord die rolprentmaker Fred Kelemen die vraag wat Gelonch en 
Tankovic oor metafoor en simbool stel (10.06.2005): 

 
“For me, a metaphor has a multi-functional life. A symbol is very one-dimensional. A 
symbol is, for example, this little man on the pictogram which stands in restaurants for 
toilet, it symbolises the toilet and the way to the toilet, but nothing more. Metaphor is 

more, it is what it obviously seems to be as an object in its material, sensual existence and 
simultaneously it has an additional meaning on another level of relations. It is part of 

different connections in different levels of sense and reality. The fire for example is just 
fire, it is warm, it is light, it can burn, it can destroy. It has different functions, that is all it 

is on one level. But, on another level there is more meaning. ... fire stands for soul, life, 
God. And that for me is the difference between symbol and metaphor.” 

 
 

Hierdie roman het simbole asook metafore gebruik, vir verskillende doelwitte. Die 
metafoor en die simbool is nie dieselfde nie, en hierdie verskillende eienskappe kan ŉ 

teks minder afgesaag laat voel.   
 

Vir die roman se metafore om Boeddhisties van aard te wees, moet hulle hierdie 
Boeddhistiese kenmerk hê: dat die insident wat beskryf word nie los en apart staan nie, 
maar dat die gebeure ’n resultaat van vorige gebeure is. Ook, dat hierdie insident dit wat 

nog kom, sal beïnvloed.  
 

Tweedens moes daar nog ’n element tot hierdie metafore bykom: hulle moes teenstrydig 
van aard wees. Hierdie teenstrydigheid was meer delikaat, subtiel, en het verdere diepte 

verskaf. Freud (1964: 85) skryf: 
 

“The sad truth is that man’s real life consists of a complex of inexorable opposites – day 
and night, birth and death, happiness and misery, good and evil.” 

 
 

Dit is waar, maar miskien te “wit en swart”. Hierdie roman stel belang in iets wat subtiel 
weggesteek word, ’n kamoeflering. Iets wat na een ding lyk, maar eintlik die 

teenoorgestelde is, by nadere ondersoek.  
 

Die teenstrydige metafoor se “meganika” is ook baie soos ironie in die sin dat dit ŉ 
bittersoet effek verkry. Byoorbeeld, ŉ teks beskryf pragtige groen gras, gras wat wild en 
welig groei, soos ’n mooi vrou se hare. Kinders speel in die gras. Hulle lag en gil soos 

hulle mekaar deur die gras jaag. Dan trap die een kind op iets wat skerp is, iets wat hy nie 
kon sien nie, juis omdat die mooi gras so lank en dig is. Hierdie toneel kan een wees van, 
byvoorbeeld, verlore onskuld. Die toneel, en die simbool (die lang gras), is mooi, maar 

die waarde van die mooi lang gras is lelik. Hierdie teenstrydigheid is een manier om 
diepte aan die teks te gee.  

 
I.  Die seinfakkel 



Een van die belangrike teenstrydige metafore in die roman is die toneel waartydens 
Daniel sy hand verloor. As metafoor, is die onderliggende waarde van die toneel die 

verlies van onskuld (p.80): 
 

“Hy gooi die seinfakkel op en af, en in die skemer is sy aantreklike gesig sag. Toit stoot 
die deur op en buk onderdeur. Hy loop by die klipperige pad af na die stofpad toe. Daar is 

’n heining en hek tussen die skure en die huis se werf. Die hek is van pyp en draad 
gemaak. Hul skool het dieselfde heining, net hoër. Die hek is silwer geverf, Mirage 

silwer. Daar het eenkeer twee Mirage’e oor Worcester Gimnasium gevlieg. Dit het ’n 
oordonderende geraas gemaak, en alles het gebewe. Die klank van die seinfakkel is 

sagter. Die metaaldeur van die garage klink hol toe Daniel daarteen stamp. Hy hardloop 
na die huis toe, die eerste paar treë moeilik met die rugbyskoene.  

Hy hardloop teen Toit vas, blind van angs. Toit wil hom na die agterdeur neem, maar 
Daniel rem weg, sy arms al waaiend. Toit sien dat Daniel se regterhand weg is.” 

 
 

In hierdie stuk is die seinfakkel iets moois om na te kyk, iets aantreklik. Dit lyk na iets wat 
geluk gaan bring, maar is uiteindelik verantwoordelik vir iets tragies. Dat die mooi 

seinfakkel se aard lelik is, maak dit teenstrydig, en om dit sowel Boeddhisties as 
teenstrydig te maak, moet wat hier gebeur ’n invloed hê op dit wat kom. Noudat Daniel 

slegs een hand het, sal dit natuurlik sy lewe beïnvloed. Ook, hierdie gebeure het 
plaasgevind as gevolg van sekere aksies: dat Toit die seinfakkel gesien het, dit opgetel 

het, dat Daniel daarmee gepeuter het.  
 

II.  Die dood van die tweelingsusters 
Die karakter van Daniel word as sterk geskets, maar hy is ook ŉ figuur wat oppervlakkig 
en ongevoelig is. Byvoorbeeld, Daniel vertel vir Toit dat Toit nie op die plaas hoort nie, 
omdat hy ŉ buite-egtelike kind is. Hy is verkeerd, soos die roman aantoon, maar wat ter 

sprake is, is sy blykbare ongeërgde wreedheid, sy onvermoë om Toit se gevoelens te 
waardeer.  

 
Ons sien later dat Daniel ŉ tweelingsuster gehad het, maar dat sy doodgebore was. Die 
rede hiervoor was dat Daniel se naelstring haar verwurg het. As metafoor, illustreer dit 

Daniel se gulsigheid, sy beheptheid met homself ten koste van ander (p.88): 
 

“‘Jý hoort nie hier nie!’ skreeu sy [Hentie] vir Daniel. ‘Jy’s nie my kind nie!’ 
 Dries los vir Toit en gryp na Hentie, maar sy glip onder sy hande uit. Sy steier 

teen die agterkant van die rusbank. Hentie stoot haar ken vorentoe, kyk na Daniel. 
 ‘Reeds toe was jy selfsugtig!’ huil sy. ‘Jy’t jou sustertjie verwurg! Met jou 

naelstring om haar nek ...!’” 
 
 

Hier word vertel dat Daniel ŉ tweelingsuster gehad het, maar geïmpliseer dat Daniel 
selfsugtig is: hy wou nie die baarmoeder met sy suster deel nie, en wou ook verhoed dat 

sy ŉ lewe saam met hom deel. Die werklike kwessie in hierdie passasie is Daniel se 
geaardheid, nie die feit dat hy ŉ tweelingsuster gehad het, of dat sy doodgebore is nie.  



 
Op hierdie stadium is hierdie metafoor vir Daniel se selfsug nog nie teenstrydig nie. Eers 
wanneer ons later lees dat Hentie óók ŉ tweelingsuster gehad het, wat óók doodgebore 
was, kom daar nou ŉ element van teenstrydigheid by, omdat Hentie vir Daniel getug het 

oor iets waaraan sy sélf skuldig is (p.234).  
 

“Haar [Mei Fang se ma] oë en lippe glimlag terwyl sy na Hentie opkyk. Hentie gaan sit 
langs haar. Hentie het van die begin af vir haar as suster aangeneem, en al langs die 
gebroke Engels en Sjinees het sy Hentie se verhaal verstaan, die tweelingsussie wat 

Hentie nooit gehad het nie. Mevrou Chen was verheug om ’n suster te kry. Sy het twee 
broers, maar geen suster nie, maar nou het hierdie vreemde vrou gekom. Nou het daar vir 

haar ’n suster by die hemel uitgeval.  
 ‘Do you mind if I call you Margaret?’ het Hentie gevra. 

 Mevrou Chen het geweet dat dit haar tweelingsussie se naam sou wees, en sy het 
Hentie se hande in haar s’n geneem. 

 ‘Oh, please call me Margaret!’ het sy bly geantwoord.” 
   

 
 

En dan (p.239): 
 
 

  
“Dit was vir Daniel en Toit daardie dag ’n skok om te hoor dat Daniel nie Hentie se kind 
is nie, en dat Daniel ’n tweelingsuster sou gehad het. Nou is dit vir Toit verder vreemd 

wanneer Hentie hom vertel dat sy óók ’n tweelingsuster gehad het, wat ook doodgebore 
was. Haar trane, daardie dag, was dan grotendeels vir hierdie sustertjie wat nie gelewe het 

nie. Margaret is wat haar ouers haar sou genoem het. 
 So dit is dan jou las, jou skuld, het Toit gedink terwyl Hentie hom hierdie geheim vertel 

het.”  
 
 

Hierdie situasie is ironies, maar dit is nie die ironie wat dit teenstrydig maak nie. Dit is 
teenstrydig omdat Hentie se emosies eintlik nie op Daniel gemik was nie, maar eerder op 

haarself, haar eie noodlot. En, haar woede is eintlik hartseer.  
 

III.  Die welsynwerkster en die saag 
Die toneel wat ter sprake is dié waar die welsynwerkster, mejuffrou Nel, vir Toit by die 

houtmeule kom kuier, maar wat eintlik ter sprake is, is haar skynheiligheid. Ons lees dat 
sy vir Toit mooi is, alhoewel hy haar as skynheilig sien. Sy wil as “ordentlik” en 
“opgevoed” gesien word. Dit word beaam in die toneel waar Toit haar gesig se 

weerkaatsing op die saaglem sien, en haar valsheid ontbloot word (p.94): 
 

“Die welsyn se mejuffrou Nel kom na PG Timbers om hom te sien. Sy is aantreklik. Teen 
sy sin is sy vir Toit mooi. Sy glimlag netjies. Die kleur van haar lipstiffie is ’n ordentlike 

dame se flou rooi. Hulle stap verby die saag.  



Toit sien dat haar gesig se skaduwee oor die lem val. Die skaduwee word grotesk 
misvorm. Die lem wat oopkloof en die waarheid ontbloot.  

Wanneer sy praat, kyk hy na hierdie tweede gesig van haar om te sien hoe die skadu-
gesig beweeg. Sy sê dat die welsyn bekommerd is, maar dat Hentie gevra het dat Toit 
mag aangaan soos hy nou maak. Haar stem is asof sy met ’n klein kindjie praat terwyl 

die moeder naby is, met valse warmte.” 
 
 

Later (p.95): 
 

“Dan kyk sy weer terug na die saag. Haar oë is stip op die silwer lem. Tjip-tjip-tjip-tjip-
tjip gaan die saag, al stadiger. Tjip, tjip, tjip. Tjiiip, tjiiip, tjiiiip, tjiiip. Sy maak haar 

soenbare mooi mond oop. 
‘Ek dien graag,’ herhaal sy.” 

 
 
 

Hierdie passasie representeer ŉ metafoor van die saag wat die waarheid aanbied: dit 
neem soms wreedheid, pyn, om die waarheid te ontbloot. Wat dit teenstrydig maak, is dat 
alhoewel mejuffrou Nel skynheiligheid verteenwoordig, Toit nog steeds aangetrokke tot 
haar is. Hy weet dat sy oppervlakkig en vals is, maar tog is hy aangetrokke tot haar. Hy 

verraai homself, maar vir sy verraad kry hy niks nie.  
 

IV.  Mei Fang se dood 
Sogyal Rinpoche (1992: 07) skryf: 

 
“When I first came to the West, I was shocked by the contrast between the attitudes to 

death I had been brought up with, and those I now found.” 
 
 

As metafoor is sy vrou se dood die dood van Toit self, die “ou” Toit. (p.247): 
 

“Mei Fang druk haarself weer styf teen Toit.  
‘Toy Boy…’ lag sy.  

 Hy stamp speels met sy elmboog na haar. Die motorfiets swenk na regs. Toit draai 
na links, maar dis te laat. Omdat daar twee mense op die motorfiets is, is dit moeilik om 
dit te beheer. Die motorfiets vang die sypaadjie en tol om. Hulle val af en Toit gly by die 

teerpad af. Hy lê daar, sy gedagtes deurmekaar. Hy staan op en sy hele lyf is seer. Hy 
merk dat sy linkerarm rou is, die elmboog en voorarm se vel af, dat dit ’n slymerige 

gemors bloei. Sy horlosie is weg. Hy kyk om hom. Daar lê die motorfiets en daar teen ’n 
motor lê Mei Fang. Haar valhelm is weg. 

 Toe hy by haar kom sak hy op sy hande en knieë en leun oor haar. Sy lê op haar 
rug, maar haar heupe is skuins. Haar oë kyk na hom, maar hy is nie seker of sy hom sien 

nie. Hy sien dat bloed by haar oor uitloop, af na haar blink hare toe.  
‘Wô ai ni!’ roep hy, mal van liefde en deernis. ‘Wô áí ni ...!’ 



 Maar hy sien hoe die oë verdof, hoe die ooglede pap hang, haar oë vaag word. Sy 
hoor nie sy liefdeswoorde nie. Toit neem haar gesig in sy hande en skud haar kop. Die 
sagte vel wat soos perskes voel is nog warm, maar toe hy die mooi gesig los, val  haar 

kop eenkant toe, die lippe droog en nie heeltemal toe oor die tande nie.” 
 
 

Wanneer Mei Fang sterf, is haar dood sý skuld, en, soos hy dit lees, sy straf. Eers later 
sal hy besef dat haar dood, alhoewel tragies vir hom, volgens sy weergawe van die 

Boeddhistiese siening nie iets sleg is nie. Inteendeel, hierdie einde is ’n begin.  
 

Sogyal Rinpoche (1992: 11) skryf : 
 

“In the Buddhist approach, life and death are seen as one whole, where death is the 
beginning of another chapter of life. Death is a mirror in which the entire meaning of life 

is reflected.” 
 
 

Hierdie metafoor is een van die belangrikste metafore vir die roman. Die teks sê oor Mei 
Fang se dood (p.248): 

 
“Dit ritsel teen die skuur se dak soos die hekse terugkom met opgewonde, slu glimlagte. 

Die grootste prys is nou by hulle.” 
 
 

Toit bestuur swak, wat tot gevolg het dat hy die motorfiets laat val. Dit veroorsaak Mei 
Fang se dood en veroorsaak dat daar drastiese veranderinge in die psige van Toit kom: 

daarin lê die Boeddhistiese skakering van dié metafoor. Sy teenstrydigheid is dat dit 
gesien sal word as ŉ toneel van dood, maar eintlik is dit hergeboorte. Dit is ook 

teenstrydig, omdat wanneer Toit hierdie insig kry (dat “life and death are seen as one 
whole”), dit te laat is. Dan het hy al reeds die gevoel van skuld ervaar, dat dit sy skuld 

was dat Mei Fang dood is.  
 

Om op te som: die teenstrydigheid van Toit se denke, soos geillustreer in die roman se 
metafore, word vir Toit aanvaarbaar, en met die aanvaarding van hierdie teenstrydigheid 

verlaat hy tot ŉ sekere mate sy Wiel van Lyding.  
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VI Kernsimbole in die roman 
 

In hierdie hoofstuk word die roman se hoofsimbole bespreek. Nes die metafore van die 
roman dikwels “Boeddhisties” wil wees, so ook dan die simbole. Cirlot (1962: 29) skryf 

die volgende oor simbole: 
 

“For the Hindu philosopher Ananda K. Coomaraswamy, symbolism is ‘the art of thinking 
in images’.” 

 



 
Freud (1964: 21) skryf oor simbole: 

 
“Because there are innumerable things beyond the range of human understanding, we 

constantly use symbolic terms to represent concepts that we cannot define or fully 
comprehend.” 

 
 

Nes ons gebare gebruik, byvoorbeeld ’n opgetrekte skouer, ensovoorts, om meer te sê as 
wat woorde kan, so gebruik ons bewustelik of onbewustelik simboliek om meer te sê as 

wat ons met “gewone” taal kan sê. Daar word ’n paar maal in die roman na Toit se drome 
verwys. Die rol van hierdie drome is om te illustreer dat daar ’n ander wêreld is wat Toit 
nie verstaan nie. Hierdie ander wêreld kan die onbewuste wees. Weer Freud (1964: 50): 

 
“The general function of dreams is to try to restore our psychological balance by 
producing dream material that re-establishes, in a subtle way, the total psychic 

equilibrium.” 
 
 

Die simboliek wat hier bespreek word, is spesifiek gekies om hierdie psigiese wêreld van 
Toit te bekyk, en omdat hulle bydra tot die Boeddhistiese element van die roman. In 

Buddhist Symbols in Tibetan Culture skryf Dagyab Rinpoche (1995: 10):  
 

“From a Tibetan point of view, symbols are signs which we use to remind ourselves of 
the interrelation between inward and outward, between mental activities and material 

appearances, so that we can recognize them more clearly. This awareness, in turn, 
enables us to influence reality – even in its future developments. Seen in this light, all 

elements of perception can be symbols, or tendrel: there is no essential difference 
between them and the common, generally employed symbols ... What about the influence 

of reality by the use of symbols?” 
 
 

Wanneer Rinpoche hier van simboliek skryf, skryf hy nie vanuit die oogpunt van 
letterkunde nie. Die simbole waarna vervolgings verwys gaan word, het iets van die 

towerwêreld, iets sprokiesagtig, en hierdie simbole het die mag om “verandering te kan 
bring”.  

 
I. Weggee van die plaas 

Sogyal Rinpoche (1992: 20) skryf: 
 

“In Tibetan the word for body is lü, which means ‘something you leave behind, like 
baggage.’ Each time we say ‘lü,’ it reminds us that we are only travelers, taking 

temporary refuge in this life and this body.” 
 
 

Gyatso skryf (1990: 10): 



 
“Buddhists further believe that because the basic nature of conciousness is neutral, it is 
possible to escape from the unending cycle of birth, suffering, death and rebirth that life 
inevitably entails, but only when all negative karma has been eliminated along with all 

worldly attachments. When this point is reached, the conciousness in question is believed 
to attain first liberation and then ultimately Buddhahood.” 

 
 
 

Toit se behoefte om moreel te wees is miskien grotendeels omdat hy erkenning wil hê vir 
sy “meritorious conduct”, en hy verwag dus “favourable rebirth” in die toekoms. Dit is 

hierdie teenstrydigheid in Toit se motivering wat sentraal tot sy karakter is: hy wil moreel 
die regte besluite neem, maar hierdie wens om sonder sonde te wees is nie natuurlik nie, 

dit is iets wat hy bewustelik moet doen. Hy moet sy mens-wees onderdruk, maar dit is nie 
outomaties nie: dit word met menslike intellek gedoen, en soos in die speletjie nulle en 
kruise: as hy hierdie kant toe gaan, verloor hy, as hy daardie kant toe gaan, verloor hy 

ook. Enige aksie gaan vir God net irriteer, en skynheiligheid is nog meer irriterend: as hy 
mens is, is hy ŉ sondaar, maar as hy sy natuurlike drang om sondaar te wees probeer 

onderdruk, sal dit ook verkeerd wees, omdat hy sy Godgemaakte mens-wees wil ontsê. 
Maar wanneer Toit sy insig kry is dit skielik en sonder bybedoeling (p.267): 

 
“Dan weet Toit wat hy moet doen.  

 ‘Ek gaan vir Daniel haal, Ma,’ sê hy. ‘Ek wil nie die plaas hê nie.’” 
 
 
 

Toit gee uiteindelik die plaas vir sy half-broer - ’n simbool vir ’n Toit wat “worldly 
attachments eliminate.” Wanneer Toit die plaas vir sy half-broer gee, is dit egter wel ’n 
daad van die hart. Hy wil die plaas nie hê nie. Natuurlik besef hy dat hy die plaas kan 
verkoop en as ’n ryk jong man die wêreld kan rondjakker, maar hy besluit daarteen. 

Belangrik, sy insig het vinnig en eerlik gekom. Dit was nie ’n berekende aksie, om karma 
te verruil met God nie. Hier dan, word die teenstrydigheid uiteindelik opgelos, volsirkel 

gemaak, en tot ’n groot mate verlaat Toit sy “Wiel van Lyding”. 
 

Sogyal Rinpoche (1992: 23) skryf: 
 

“The key to finding a happy balance in modern lives is simplicity.” 
 
 

II.  Die gebruik van outobiografieë 
Toit se lees van outobiografieë word bedoel as ŉ simbool vir sy soeke na identiteit. Die 
ironie van hierdie simbool is dat wanneer Toit biografieë en outobiografieë lees, dit hom 
illustreer as Toit Brink, die seun van Dries Brink, die Dries wat ook graag hierdie tekste 

gelees het: die Dries wat Toit nie wil wees nie, ís hy tog.  
 



Die roman eindig waar Toit sy eie lewe begin neerpen, ’n opgewonde Toit wat 
entoesiasties skryf. En, belangrik, hy skryf dieselfde woorde as waarmee die roman 

begin. Die leser kan dan wonder, is hierdie teks wat nou gelees word, Mario Maccani se 
roman, of Toit Brink se outobiografie? Hierdie postmodernistiese “sirkel-effek” is nie net 

om ’n truuk te skep nie, maar om te wys dat Toit homself aanvaar, op dieselfde vlak as 
ander (soms beroemde) mense. Hy is nou gewillig, ten feite gretig en opgewonde, om sy 

storie te vertel. Ook, dit was ’n manier om aan te sluit by die sirkelagtige tema van 
herhaling wat reeds genoem is.  

 
Marilet Sienaert (1993b: 27) skryf: 

 
“Van primêre belang dus vir die skryf- of skilderkuns is dat die kunswerk as ’n materiële 
produk van die geheue as denkapparaat beskou word, en die doel dien om konkreetheid te 

verskaf aan die skrywer/kunstenaar se ego-identiteit. Laasgenoemde is dan ook die 
tradisionele, konvensionele siening van kuns en poësie, naamlik die vaslê van die subjek 

se ego-identiteit binne die kunswerk: ‘puesto que miro, escribo y escucho no estoy 
muerto’ (‘omdat ek waarneem, skryf en luister is ek nie dood nie’ [M.S]), skryf die 

Spaanse digter Rafael Alberti, 1988:489).” 
 
 

Die roman se slot is dat Toit homself begin aanvaar soos hy is.  
 

III. Die musikant (Piet Nel) 
Oor musiek en die musikant, skryf Cirlot (1962: 215): 

 
“Music represents an intermediate zone between the differentiated or material world, and 

the undifferentiated realm of the ‘pure will’.” 
 
 

Hy sê ook (1962: 215): 
 

“The musician is a common symbol of the fascination of (sic) death.” 
 

De Vries het die volgende te sê oor musiek en die musikant (1974: 332): 
 

“The most effective trance-inducer among the nabîs (‘prophets’) ... the great healer ... 
cure for madness: used by David to scare off the ‘evil spirit’ who possessed Saul ... the 
best comforter to an unsettled fancy ... it can even restore the dead to life ... a minstrel 

playing caused the miracle-working ecstasy in Elisha ... Harmony rising out of Chaos.” 
 
 

Dit is belangrik om te besef dat, alhoewel hierdie roman soms as godslasterlik kan 
oorkom, dit nie pro-Boeddhisties is nie. Uit die mond van die sanger, Piet Nel, die 

volgende woorde wanneer hy na Christendom en ander gelowe verwys (p.267): 
 

 “Well, you can’t both be right. But you can both be wrong.” 



 
Hierdie uiting is die roman se ars poetica, in die sin dat die roman nie Boeddhisme bo 
Christendom verklaar nie. Die roman vra net dat die leser anderkant sy waardes wat 

kutureel ingebed is kyk om werklik sy eie identiteit te bereik. Die musikant is die stem 
van die “nuwe” Toit, die Toit wat op die drumpel van “enlightenment” staan, waar hy 

nou werklik homself kan word. M.-L. Von Franz (1964: 196) skryf oor die Self: 
 

“If an individual has wrestled seriously enough and long enough with the anima (or 
animus) problem so that he, or she, is no longer partially identified with it, the 

unconscious again changes its dominant character and appears in a new symbolic form, 
representing the Self, the innermost nucleus of the psyche. ... In the dreams of a man, it 
manifests itself as a masculine initiator and guardian (an Indian guru), a wise old man, a 
spirit of nature, and so forth. Two folk tales illustrate the role that such a figure can play. 
The first is an Austrian tale: A king has ordered soldiers to keep the night watch beside 
the corpse of a black princess, who has been bewitched. Every midnight she rises and 

kills the guard. At last one soldier, whose turn it is to stand guard, despairs and runs away 
into the woods. There he meets an ‘old guitarist who is our Lord Himself.’ This old 

musician tells him where to hide in the church and instructs him on how to behave so that 
the black princess cannot get him. With this divine help the soldier actually manages to 

redeem the princess and marry her. 
Clearly, ‘the old guitarist who is our Lord Himself’ is, in psychological terms, a symbolic 

personification of the Self.” 
 
 

As simbool is Piet Nel dus die “dieper self” se spraakbuis.  
 

IV. Die heks 
Telkemale verwys die roman na hekse. Dit is om die element van kinderdae se 

spookstories te gee, maar ook om die donker onbekende aan te bied. Die hekse is sleg, tot 
’n sekere mate omdat die hekse van Toit se kinderdae as sleg en boos aangebied was. M.-

L von Franz (1964: 177) skryf: 
 

“Difficult and subtle ethical problems are not invariably brought up by the appearance of 
the shadow itself. Often another ‘inner figure’ emerges. If the dreamer is a man, he will 
discover a female personification of his unconscious: and it will be a male figure in the 

case of a woman. ... Jung called its male and female forms ‘animus’ and ‘anima.’ 
 The anima is a personification of all feminine psychological tendencies in a man’s 

psyche, such as vague feelings and moods, prophetic hunches, receptiveness to the 
irrational, capacity for personal love, feeling for nature, and – last but not least – his 

relation to the unconcious. It is no mere chance that in olden times priestesses (like the 
Greek Sibyl) were used to fathom the divine will and to make connection with the gods. 

 A particularly good example of how the anima is experienced as an inner figure in 
a man’s psyche is found in the medicine men and prophets (shamans) among the Eskimo 

and other arctic tribes. Some of them even wear women’s clothes, or have breasts 
depicted on their garments, in order to manifest their inner feminine side - the side that 

enables them to connect with the ‘ghost land’ (i.e. what we call the unconscious).” 



 
 

Die heks in die roman is Toit self, en die heks word uiteindelik deur haar vader vergewe. 
Die leser sien dat die heks die beeld is wat Toit van homself het: ŉ sondaar, iemand wat 

verkeerd doen, en bewus is dat die dade verkeerd is, daarom word daar om vergifnis 
gevra. Karuna (09.11.2004) skryf: 

 
“But while Christianity teaches that human beings are too sinfully degenerate to escape 

from sin without Gods (sic) help, most forms of Buddhism says (sic) we can do it 
ourselves.” 

 
 

Hierdie woord “vader” het fluisterings van die Christelike Vader, maar is ook, in Toit se 
private leksikon, Boeddhisties. Wanneer die heks terug aanvaar word deur haar vader, is 

dit vir Toit Boeddhisties, in die sin dat haar vader nooit vir haar kwaad was nie.  
 

Piet Nel se heks is eers iets walgliks, met die geraamte van ’n hond, maar soos die beeld 
duideliker word, besef Toit dat sy nog steeds welkom by haar vader is. Daar kan 

veronderstel word dat Toit ook, foute en al, by sy vader verwelkom sal word (p.263): 
 

“Die Telecaster het nie ’n whammy bar nie, dus moet Piet die nek skud om tremolo te 
kry, en die elektroniese dier gil met angs, dan weemoed van waar sy aan haar nek hang. 

Nou die palm van Piet se regterhand liggies oor die snare, by die brug, om hulle te 
verdoof, asof iemand stadig die ligte afskakel. Hoogdrama, ironies juis nou wanneer daar 

geen noot gespeel word nie.  
Die Amerikaanse gehoor kan nie wegkyk nie. In ’n kultuur waar drama en belangrike 

oomblikke afgebaken word met rolprente se ‘Fuck You!’, of ‘Oh, my God ...!’ is hierdie 
spanning oordonderend. Die musiek word hervat. Die note rol eers stadig, maar dan kom 

die gegil van die kitaar vinniger, dringender.  
Die heks brand nou en haar gille is aaklig. Haar vel brand af en haar hond-geraamte word 

ontbloot. Die klank is afgryslik. Afskuwelik. 
Haar mond is wyd oop. Dit klink asof sy vloek, woorde soos poes, naai, God, maar dit is 
nie. Sy is besig om vergifnis te vra. Jy’s my Vader, moet my nie verlaat nie! Haar gekerm 

word sagter, teer. Die vlermuise en hekse kom huis toe net voor die son opkom. Dan, 
toela, toela, Baba, gaan die heks slaap, maar nou in haar vader se arms, ’n pragtige kind. 
Haar lippe blaas wolke na die hemel toe, iemand brand spookgeld in haar mond, liefde-

wolkies. Saggies A-mineur, oopsnaar G, en ten laaste ŉ slordige, pragtige F. Toela, toela, 
Baba …  

 ‘Pete! Pete ..!’ roep die gehoor.  
 Die duur, hondsdol kitaar lê teen Piet se been, uitgeput.” 

 
 

Hierdie passasie sê dat die skuld wat die heks voel bloot in haar eie verbeelding bestaan: 
sodra sy van die skuldgevoel vergeet, is sy welkom by haar vader. Dit word nou ’n 

Boeddhistiese simbool, in die sin dat ewig verdoemende skuld nie bestaan nie, volgens 
Karuna (09.11.2004) se reeds aangehaalde stelling: 



 
 “But while Christianity teaches that human beings are too sinfully degenerate to escape 

from sin without Gods (sic) help, most forms of Buddhism says (sic) we can do it 
ourselves.” 

 
 

Nes Piet Nel, die musikant, ’n ander wêreld ingaan asof hy op die spoor van die Mistieke 
Gemsbok is, kry die heks haar stem deur die “dekadente” elektriese kitaar, soos ’n 

toordokter die siel/psige van ’n bok sal oorneem om te kan reis in die “ander wêreld”. 
Hierdie toneel blyk miskien eers om een van demoniese besitting te wees, maar is liewers 

een van waar ’n demoon uitgewerp word.  
 

V. Die huis 
Toit skryf ’n paar maal gedigte met die tema van ’n huis. Hierdie skryf van poësie gee 

verder dimensie aan sy karakter, en ook insig tot sy psige.  
 

Die huis wat oop en leeg is, is simbolies van Toit self. Wanneer Toit met oop arms teen 
die muur van die huis leun, is die huis gewalg. Dit is dan Toit wat deur homself gewalg is 

(p.128): 
 

“Ek  
’n Kamer. 
Vier mure. 

Ek. 
Sonder klere, my vel teen die muur. 

 
Ek soen die muur, 

nat 
teen die droë muur. 

Die muur hou sy asem, gewalg. 
 

Ek strek my arms 
om die muur te omhels, 
arms oop, hande, hart, 

vasgespyker teen die muur.” 
 
 

Later skryf Toit wel dat die leë huis pragtig is (p.257): 
 

“ŉ Kamer. 
Leeg. 
ŉ Deur. 

Ek maak die deur oop 
en gaan die volgende kamer binne. 

Leeg en pragtig.” 
 



 
 Toit aanvaar homself wanneer hy leeg is (in ŉ Boeddhistiese sin), nadat hy ontslae 

geraak het van die plaas, asook van sy gevoel van skuld. Weer Sogyal Rinpoche (1992: 
23) wat skryf: 

 
“The key to finding a happy balance in modern lives is simplicity.” 

 
Die tema van die huis word op bladsy 158 vervleg met die simbool van die heks, met die 
musiek wat Mei Fang gekomponeer het as agtergrond. Die saag-simbool word ook hier 

herhaal, om voorafgenoemde elemente in die roman saam te trek (p.158): 
 

“Die klavier se vier note bou die vier hoeke van ŉ kamer. Oor en oor: dít is hoe groot die 
kamer is.  

Die tjello bou die mure, binne die vier hoeke wat die klavier aangedui het. So word daar 
ŉ soliede vertrek gebou. 

Die klavier, die tjello, die viool speel elk ŉ eenvoudige melodie, maar met dieselfde 
eenvoud van magtige sinne: Ek is honger. Dis ŉ seun. Fok jou. 1+1=2. Ja. Nee. Dis oor 

hierdie minimale prag wat die viool beweeg, soos ŉ blaar wat deur die wind gewaai 
word. Toit voel hoe die kamer om hom gebou word.  

Dan kom die note stadiger, stadiger, soos ŉ elektriese saag wat afgeskakel is, en die 
spanning wil te veel word. Die kamer is leeg. En mooi. Die kamer waarin Toit homself in 
sy gedigte bevind, gesig teen die muur gedruk. Toit probeer buite die kamer kyk, maar hy 

kan niks sien nie.  
 Dan kom Mei Fang ook die kamer in. Sy kan enigiets doen: ŉ televisie aanskakel, 

die meubels rondskuif. Maar sy trek die gordyne oop. Daar is ŉ venster en Toit kan 
daardeur sien. Dit is asemrowend, ŉ cliché, maar asemrowend.      

Dit is ’n stil woud tydens herfs iewers in Europa. Die grys water van ŉ meer lê stil, so 
glad soos glas. Dit is doodstil. Niks beweeg nie. Daar is geen klank nie. Alles is gestol.  
Dan: ŉ groot voël val uit die lug, die lang, skerp naels van sy kloue vorentoe gestoot na 

die onwetende water. Die jagvoël val in die water. Die water spat hoog. Dit is so koud dat 
die water ys word, hard: metaals. Dit is nou pandemonium. Die jagdier se vere is van 

staal, en die koue water rol af, net silwer druppels op sy lyf. Die ding se oë bly oop, knip 
nie. Woedend. Kil. Wil dood hê. Daar is iets in die ding se kloue wat spartel: mond oop, 

lyf deurtrek met pyn. Die oop mond kan nie asem haal nie. Daar is te veel pyn.  
 ‘Vergewe my, Vader ...!’ 

 Maar die ding se kloue maak stywer toe. Briesend. Koud met gestolde haat. Dan, 
soos die metaalkloue die prooi verskeur, so kom daar rus. Die kloue begin verslap asof 

die jagding self verskeur word. Die groot vlerke klap een keer flou, ’n tweede keer, maar 
die jagding kan nie by die water uitstyg nie. Alles verslap, sak stadig die grys water se 

diepte in.  
 Die woud kyk aan en sweer saam om nooit, nooit hiervan te praat nie. Die klavier 
en tjello se laaste note. Dan nog net die eensame viool, asof sy vir ’n plek soek waar sy 
kan nesmaak, of doodgaan. Die heel laaste noot is dun en bewend. Cliché, ja, maar so 

mooi en reg dat dit anderkant cliché is.”  
 
 



Weereens is die kamer leeg. Maar noudat Mei Fang deel van Toit se lewe is, kom daar 
iets by: Toit begin sy demone konfronteer. Die “ding” in hierdie passasie wat vra om 

vergewe te word, is Toit se skuldgevoel, maar nou sonder krag. Dit sak in die water in. 
Dit is Toit wat besig is om sy emosionele probleme uit te pluis.  

 
Samevatting: Om die verhaal te vertel moes daar soms implisiet geskryf word, anders het 

die roman verval in “wys,” eerder as “vertel”. Simboliek was ŉ goeie manier om die teks se 
boodskap diepte te gee, en om informasie subtiel oor te dra.  
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VII Sonde en straf 
 

Hierdie hoofstuk kyk na sonde, asook gewete en taboe, veral vanuit die perspektief van 
geloof, omdat dit interessant is om te kyk hoe geloof die konsep van sonde kleur, en 

andersom: hoe iemand se siening van sonde sy geloof beïnvloed.  
 

Die roman bekyk sonde en straf vanuit ’n Boeddhistiese oogpunt, omdat die hoogtepunt 
van die roman, Toit se bevryding van die gevoel van sonde, kom nadat sy siening van 

sonde Boeddhisties word (p.232): 
 

“Mei Fang kom staan langs Toit voor die vertoonkas en druk haar hande teen mekaar, 
hou hulle voor haar bors. Sy maak haar oë toe en knik haar kop in gebed, een keer, twee, 

drie keer wieg sy vorentoe. Die ander hou haar dop.  
 ‘Oh, sweetheart ...!’ roep Hentie, en dan is sy by Mei Fang. 

 Sy omhels die jong vrou, en Toit sien dat Hentie verheug is dat daar iemand is 
wat haar verstaan. Dán is dit vir Toit duidelik. Hy sit sy arms om die twee vroue.” 

 
 

Suzaki (09.11.2004) skryf : 
 

 “There is no fall from grace and no original sin in Buddhism.” 
 

Suzaki (09.11.2004) beskryf die Christendom van Toit se kinderdae soos volg:    
 

“Because he has Original Sin man is doomed to go to hell.” 
 

Uiteindelik glo Toit in iets wat meer Boeddhisties van aard is: dat alhoewel sy aksies 
soms as “akusala” gesien kan word (onintelligent, ongeleerd), hy hierdie “akusala”-status 

kan verlaat. Vajra Karuna (09.11.2004) skryf:  
 

“One of the factors that might distinguish the Buddhist from the Christian concept of sin 
is that Christianity teaches that humanity is born into (original) sin, whereas, (sic) 

Buddhism teaches that we are born into suffering. However, karma also functions as a 
kind of original sin in that each individual is said to be born into karma due to past sins. 
But while Christianity teaches that human beings are too sinfully degenerate to escape 

from sin without Gods (sic) help, most forms of Buddhism says (sic) we can do it 
ourselves.” 



 
 

I.  Sonde 
Toit is eers verward oor sonde. Hy voer aan dat God daarvoor verantwoordelik gehou 

moet word, omdat God alles geskep het, insluitende sonde. Straf moet dan nie na Toit toe 
kom nie. Scott Stahlecker (09.11.2004) skryf:  

 
“1) If you believe there are powers of good and evil, then those powers must have a 

beginning and they must have a creator. 
2) If you believe that all things have their beginning with God, then the power and 

essence of evil must have also begun with God. 
3) If you cannot believe that the power of evil began with God, then you concede that 

God did not create everything. In this case, another being has creative power, such as a 
devil. 

4) If you credit another being with having creative power, then you stand in contradiction 
of the biblical idea that God is the creator of everything, which in effect, weakens God’s 

power. 
5) If God created good and the devil created evil, then there are really two Creators 

responsible for what we call good and evil. If there are two Creators, the extent of their 
powers are not known, and the concept that God will win the battle between good and 

evil is uncertain.” 
 
 

Dit is Toit se “politiek” wanneer die roman begin. Die insig wat hy aan die einde van die 
roman kry, is dat daar nie ŉ antwoord op sy vraag is nie. Hy is immers net mens, hy het 
nie Goddelike kennis nie. Om net te lewe is goed genoeg. Maar vir die grootste deel van 

die roman is hierdie kwessie vir Toit troebel. Phillips (1999: 219) skryf: 
 

“... for the Christian, guilt is a condition of what it is to be human, a kind of moral white 
noise ...” 

 
 

Toit verwerp Christendom, maar bly diep in sy psige baie soos ’n Christen met 
betrekking tot sy gevoel oor skuld. Hy voel dat hy gestraf gaan word vir iets wat hy 

gedoen het. En indien wel, wat het hy gedoen? Velthuysen (1985: 23) skryf oor abstrakte, 
oftewel “neurotic guilt”: 

 
“This particular issue of moral boundaries has led to the popular distinction between 

‘real’ and ‘neurotic’ guilt. ... For some ... the basic view is that real guilt occurs when a 
legitimate boundary is transgressed and neurotic guilt is experienced when an illegitimate 
boundary is transgressed. ... On the other hand, what is known as ‘real guilt’ Freud calls 
‘remorse’ or sometimes a ‘conciousness of guilt’, and he stresses that this is not what he 
meant by guilt at all. Freud ... speak{s} only of neurotic guilt, which is an irrational fear 

of moral condemnation.” 
 
 



As ons “skuld” lees in ’n Freudiaanse sin, is daar geen hoop op vergifnis vir Toit nie. 
Velthuysen (1985: 68) skryf: 

 
“In Freud’s theory one can only be forgiven by a benevolent super-ego, that is a 

benevolent internalized image of others, the father in particular.” 
 
 

Velthuysen (1985: 32) vra die vraag wat Toit vra: 
 

“In essence, we are asking: what is the existential and ontological meaning of guilt as a 
human phenomenon? We know the feeling of guilt, but we ask, does it mean anything to 

say that we are guilty, and if so, of what?” 
 
 

II.  Gewete 
As ons van skuld praat, moet ons ook aan gewete aandag gee. Vir die grootste deel van 
die roman sukkel Toit met sy gewete. Maar volgens Knight (09.11.2004) worstel alle 

mense hiermee:  
 

“The perception of sin in the genuine sense is gradually formed until the age which we 
roughly designate as the seventh year, and henceforth the agent enters upon the awful 

career of responsibility according to the dictates of conscience.” 
 
 

Knight skryf ook (09.11.2004): 
 

“In the morally good family the child slowly learns right conduct by imitation, by 
instruction, by sanction in the way of rewards and punishments.” 

 
 

Die probleem met hierdie uitreksels is dat hulle nog steeds nie definitiewe antwoorde gee 
op presies waaroor en hoekom Toit skuldig voel nie. Wanneer Knight van ŉ “morally 

good family” skryf, is dit problematies, omdat daar nie ŉ absolute weergawe is van wat 
moreel is nie. Al wat Toit weet, is dat hy ŉ gevoel van gewete het, dat hy skuldig oor iets 
voel, en dat dit onvoorkombaar is, volgens Knight. Maar ongelukkig kan Knight nie hulp 
aanbied nie, en daar sal probleme wees met presies wat “goed” is, en wat “sleg” is. Ons 

sien voorbeelde hiervan in die konsep van taboe. 
 

III.  Taboe 
Dictionary.com/taboo (22.4.2005) beskryf taboe as (onder andere): 

 
“A prohibition, ... excluding something from use, approach, or mention because of its 

sacred and inviolable nature.” 
 
 

Wikipedia.com se webruimteartikel Taboo (22.3.2005) beskryf taboe as: 



 
“...a strong social prohibition (or ban) relating to any area of human activity or social 
custom declared as sacred and forbidden: breaking of the taboo is usually considered 

objectionable or abhorrent by society. The term was borrowed by the Tongan language 
and appears in many Polynesian cultures. ... Taboos can include dietary restrictions (halal 
and kosher diets, religious vegetarianism, and the prohibition of cannibalism), restrictions 

on sexual activities and relationships (miscegenation, homosexuality, incest, zoophilia, 
pedophilia, necrophilia), restrictions of bodily functions (flatulence), restrictions on the 

use of psychoactive drugs, restrictions on presence of genitalia (circumcision, sex 
reassignment), exposure of body parts (ankles in the Victorian British Empire, women’s 
faces in Saudi Arabia and Afghanistan, nudity in the US), and restrictions on the use of 

offensive language. No taboo is known to be universal, but some (such as the incest 
taboo) occur in the majority of societies.” 

 
 

Die probleem met hierdie definisies is dat dit versuim om te meld dat terwyl iets vir 
iemand/ŉ groep mense onaanvaarbaar kan wees, daardie selfde ding/gebeurtenis vir ŉ 

ander persoon/groep mense aanvaarbaar kan wees.  
 

As sekere dinge vir sekere mense taboe is, en nie vir ander nie, dan is dit omdat taboe 
kultureel bepaald en geskakeer is. Dit wil dan beteken dat dit wat deur een persoon as 

taboe/verkeerd gesien word, nie absoluut taboe/verkeerd is nie, omdat ’n ander persoon 
dit nie as taboe/verkeerd lees nie. Sien byvoorbeeld die Westerling wat nie kan verstaan 
hoe die Hindoe gekant kan wees teen die eet van die vleis van ’n koei nie, maar hierdie 
selfde Westerling is weer op sy beurt net so gevul met afgryse wanneer hy hoor dat die 

Koreaner hondevleis eet. Belangrik, beide die Westerling asook die Hindoe het die 
kapasiteit vir taboe, al is die objek van hul taboe verskillend. Die objek dan, per se, is nie 
verkeerd nie. Wat as taboe aangesien word verskil volgens hul kultuur, maar wat vir Toit 
nog nie duidelik is nie, is die kwessie of alle taboe en alle skuld slegs kultureel bepaald 

is.  
 

IV.  Skuld 
Toit se onderliggende gevoel van skuld is dat hy (vir die grootste deel van die roman) nog 
nie besef dat sy sonde is dat hy die eerste klip gooi nie (Christelik), of (Boeddhisties) dat 

sy motivering vir sy aksies verkeerd is. Hy wil beter as ander mense wees, sodat hy 
sonder sonde kan wees, maar dit maak die kern van sy doen en late reeds vrot. Tenzin 

Gyatso, die 14de Dalai Lama (1990: 10) skryf:  
 

“… everything which an individual being experiences is derived through action from 
motivation. Motivation is thus the root of both action and experience.” 

 
 

Op sy mees dramatiese sê die roman dat daar geen reg of verkeerd kan wees nie, omdat 
die Duiwel self deur God geskape was: Lucifer, die gevalle Engel, was deur God gemaak. 

Dus het God nie die reg om iemand te tug oor hul aksies nie. Die roman opper hierdie 
siening, via Dries, Toit se pa (p.56): 



 
“‘Tien gebooie?’ het Dries gevra, sy gesig donker. ‘Thou shalt not covet thy neighbour’s 

wife?’ 
 ... 

 ‘Plaas dat die ou sê: ‘Thou shalt not sleep with thy neighbour’s wife.’,’ het Dries 
verder gesê. ‘Maar nee, nou is dit my skuld dat ek dinge voel. Hy het vir my gemaak, en 
hy het vir my ketools gemaak, maar nou is dit my skuld. Hoekom skel hy my nie sommer 

uit oor my vingerdrukke nie? My DNA?’” 
 
 

Dries sê vir die jong Toit dat God self foutief was in die bewoording van die 10 gebooie. 
Hy het immers die mens ontwerp en gemaak. Die leser kan dan aanvaar dat die jong Toit 
wonder hoe sy pa oor die duiwel van die Bybel voel. Is Lucifer “verkeerd”, of die entiteit 

wat hom/dit geskep het (God)?  
 

As ons kan sê dat Toit na God soek, dan is dit die God van alle gelowe, of soos Toit se 
ma sê, die “common denominator” (p.225): 

 
 “‘... Die common denominator is God,’ antwoord Hentie.” 

 
Wat vir Toit duidelik word, is dat ’n gevoel van skuld ’n groot deel van sy lewe is, en sy 
identiteit vorm/misvorm. Die gevoel van skuld is miskien iets waarvan Toit nooit werklik 

kan ontslae raak nie, as dit deel van die menslike psige is. Peter Phillips (1999: 217) se 
beskrywing van (Christelike) skuld is een wat totaal ingegrein by die mens is, as resultaat 

van die “Oorspronklike sonde”: 
 

“Here we have the recognition that humans stand helpless before ‘something very much 
more powerful in this universe that does all the making.’ Mortality, in turn, can inspire 

only loathing, guilt and disgust because it is not ‘our neutral and natural condition but ... 
punishment for original sin’.” 

 
 

Met verdere verwysing na Phillips: hy onderskei tussen religieuse redes en psigologiese 
redes vir skuld. Toit val tussen die twee, en word meer van balans gestamp: as skuld kom 
van ’n God wat straf, goed, dan kan Toit dit aanvaar, verwerk, en aangaan met sy lewe. 

Maar nou is hierdie raaisel des te meer vertroebel: miskien is skuld nie soos ’n siekte wat 
genees kan word nie, wat dan weggaan nie. Miskien is skuld psigologies, diep ingewurm, 

tot die dag van jou dood. Daar is dan geen manier om skuld te ontsnap nie.  
 

Phillips skryf verder dat skuld te vinde is in ten minste drie manifestasies: persoonlik, 
kultureel en religieus. Maar Phillips skryf van ’n God wat vir hom vanselfsprekend 

Christelik is. Vir Toit, wat nie absoluut glo dat Christus sy verlosser is nie, kan God nie 
help met sy gevoel van skuld nie. (Wat vir Toit weer bevestig dat hy gestraf moet word.) 

Phillips (1999: 220) skryf: 
 



“We can point to two interrelated distortions which colonize religion and which we need 
to identify on the path towards a greater self-acceptance. The recognition of these mark 

significant steps in living with, rather than doing battle with, guilt: these are Pelagianism 
and perfectionism. Such attitudes put ourselves firmly in the centre of the picture. In 

contrast, a decentering of ourselves, a surrendering of all attempts at self-justification, is 
the first task of the spiritual life. Increasing maturity demands the acceptance of 

ambiguity and of a preparedness to live with things which are not clear-cut. It means 
seeking justification from God rather than from ourselves.” 

 
 

Maar vir die ongelowige Toit is hierdie raad nutteloos. En op ’n dag besef hy dat hy 
skuldig voel oor sy diepste gedagtes, dieselfde tipe gedagtes wat almal dink (p.283): 

 
“Toit gaan deur die groot houtdeure van die Standard Bank. Hoofstraat is besig, verkeer 
wat verby ry. Die mense van Worcester is uit en besig. Hy stap na die ontvangstoonbank 

toe.  
 ‘Goeie môre. Kan ek help?’ vra die jong vrou.  

 ‘Ja. Ek is hier om Meneer Littleworth te sien,’ antwoord Toit. 
 Daar is ’n paar mense wat ook informasie wil hê, maar Toit kyk nog na haar, asof 

hy nog ŉ vraag het. 
 ‘Sal jy later met my koffie gaan drink?’ vra hy dan.  

 Sy kyk vir ŉ oomblik na hom sonder uitdrukking. Dan flits daar duisende stukkies 
informasie agter haar oë. Die mense wat na haar kyk, na hom. Hoe kán hy so taktloos 

wees?  
 ‘Nee, dankie,’ antwoord sy, maar Toit is al klaar ŉ halwe tree weg. 

 Dit is wat sy moet sê. Of miskien hou sy net nie van hom nie. Of getroud. 
Watookal. Dit maak nie saak nie. En die mense wat na sy rug staar. Miskien dink hulle hy 

is ’n skurk, of ’n held. So what? Almal het tog geweet dat dit is wat hy dink.” 
 
 

Toit se vriend, Evan Jones, sê vir Toit dat hy “Catholic guilt” het. Die bedoeling hier is 
dat Toit ’n blanke, manlike Suid-Afrikaner vanuit ’n Calvinistiese agtergrond is waar 
daar sterk elemente van moenie is. Evan se woorde impliseer dat Johannes Calvyn se 

teokrasie baie soos vandag se Taliban is, en dat dit sal veroorsaak dat Toit, nes Katolieke, 
volgens Evan, skuldig voel oor oersonde.   

 
Nassif (1984: 290) skryf: 

 
“The freedom Adam possessed was described by Augustine as posse non peccare (i.e., 

able not to sin). Non posse peccare (i.e., not able to sin) was regarded by Augustine as a 
future liberty possible only in Heaven.” 

 
 

Weereens die kwessie van teenstrydigheid: net in die Hemel kan jy sondeloos wees, maar 
omdat jy (moet) sondig, sal jy die Hemel heel waarskynlik ontsê word. En meer 



problematies vir Toit, die mens word gestraf vir hierdie mens-wees, wat eintlik deur God 
geskape was.  

 
Om op te som: Toit besef dat hy nie ŉ antwoord op die kwessie van sonde of skuld gaan 

kry nie, en maak vrede daarmee. Dit maak dit makliker om homself te aanvaar.  
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 VIII Samevatting en bevindings 
 
 

Aan die begin van die verhandeling is gestel dat die hooffiguur worstel met ŉ gevoel van 
skuld. Toit se siening is dat hy net van hierdie skuldgevoel ontslae kan raak deur gestraf 

te word.  
 

Hy tob oor sonde, skuld en straf. Hulle blyk té kultureel te wees, asook te persoonlik, om 
werklik verstaan te kan word. Die enigste “common denominator” is dat amper alle 

mense bewus is dat as hulle gesondig het, hulle gestraf sal word. Toit kry nie 
duidelikheid oor hierdie aspek van sy persoonlikheid nie, maar hy maak wel vrede 

daarmee. 
 

Die roman het deur twee “brille” gekyk na skuld, sonde en straf: die Christelike lens, 
asook die Boeddhistiese. In hierdie verhandeling is daar gekyk hoe die roman simboliek 

en metafoor gebruik om informasie te impliseer, veral Boeddhistiese informasie.  
 

Uiteindelik verskaf die roman geen antwoord nie: dit is immers nie moontlik om met 
sekerheid te sê wat in die nalewe gebeur nie, watter opinie reg of verkeerd is nie, en dit 

sal maar altyd ’n raaiskoot wees om die menslike psige uit te pluis. Die roman betoog net 
die advies (via Toit, die hooffiguur) om nie die eerste klip te gooi nie, en ook, as jy jou 

vyande kan aanvaar en nie stenig nie, jy jouself sekerlik ook kan aanvaar vir die persoon 
wat jy is.  
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IX Nawoord en dankbetuigings 
 

i. Die vertaling van Sjinees na Engels of Afrikaans is problematies. In Taiwan word 
daar ŉ paar ortografiese sisteme gebruik (byvoorbeeld die Ping-Ing sisteem), maar met 

elkeen is dit nie altyd duidelik hoe om die Sjinees uit te spreek of te romaniseer nie. Een 
van die karakters se familienaam is as Ling geskryf, terwyl dit in Taiwan as Lin 

aangebied word. Die probleem is dat meeste mense hierdie naam dan as die Engelse 
naam Lynne sal uitspreek.  

 
ii. In die roman word verwys na ŉ boek wat alles dek, wat dan gereduseer word tot 

een bladsy, een woord: God. Dit is die gedagte van Henk Beelderman.  
 

iii. Die taal tussen Toit en Mei Fang is nie realisties nie. Mei Fang word aangebied as 
iemand wat vlot Engels praat, ’n redelike gesofistikeerde Engels, maar dit is selde dat 

iemand in Taiwan sulke vlot Engels praat. Dus kommunikeer meeste gemengde paartjies 
in ’n mengsel van Engels en Sjinees, en die luisteraar moet dikwels invul waar die 



spreker nie die woordeskat het nie. Maar om dit so te skryf as dialoog in die teks het nie 
gewerk nie.  

 
iv. Ek wil graag my dank uitspreek vir die eindelose hulp van my studieleier, 

Professor Henning Pieterse, asook die tegniese hulp van Doktor Anna-Mart Bonthuys.  
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