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GEBASEER OP WARE GEBEURE

Opgedra aan my man, WALTER, 
wat my geleer het wat liefde is.

En 'n spesiale dankie aan my niggie 
en eerste leser, MEGAN, vir jou lang 

voicenotes ter ondersteuning.
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Toe die syfers op my horlosie oorgaan na 
00:01 breek die nuwe jaar aan, en ek ver-
jaar. Ek trek vir die eerste keer my asem as 
agtienjarige in en ontsnap deur die gat wat 
ek in die heining gemaak het.

Agter my, diep in die Vallei van Duisend 
Heuwels, lê die Sederboom Sending stil en 
donker. Kilometers huise en rondawels, paaie 
na die groenteplase. Die massiewe oudito- 
rium, die skool en sportveld, die winkel, die 
vliegveld in die middel van als.

Ek staan vir ’n oomblik en kyk terug na 
die plek waar ek grootgeword het. Die plek 
waarvoor my ouers alles opgegee het toe 
ek net vyf was. Waar my kleinsussie Lielie 
gebore is. As ons ooit ’n lewe buite hierdie 
tronk gehad het, kan ek dit nie onthou nie.

Neem ek die regte besluit?
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Daar, ’n paar meter van die grensdraad af - dis mos ’n flits-
lig ... Sekuriteit!

Ná ’n wilde rondkykery sien ek ’n groot boom ’n entjie 
weg en beweeg so stil en vinnig as moontlik tot agter die dik 
stam, dankbaar vir die maan wat agter ’n wolk inskuif.

My hart is in my keel. Ek durf nie asemhaal nie. As die se- 
kuriteitsbeampte my sien ...

Swaar voetstappe kom nader en die flitslig weerkaats links 
en regs van my verby.

Ek maak my so klein as moontlik agter die boom, want ek 
wil nie uitvind wat gebeur met kinders wat probeer wegloop 
en gevang word nie.

Die voetstappe word stil. Hy het die gat in die heining 
gekry. Flip, ek het nie tyd gehad om dit weer toe te maak nie.

’n Radio kraak en die wag sê iets in Zulu wat ek nie mooi 
vang nie. 

Ek hou my asem op.
Die voetstappe beweeg weer verder weg en verdwyn.
Ek blaas my asem stadig uit. Toe ek die flitslig nie meer 

sien nie, stoot ek my van die boom af weg en begin die vyf 
kilometer grootpad toe stap sonder om terug te kyk. In my 
rugsak is elke sent wat ek die laaste jaar gespaar kon kry, ’n 
paar stukkies klere, padkos, ’n bottel water, ’n paar foto’s en 
my Bybel.

Terwyl ek stap, gaan ek weer my plan deur. Stap van hier 
af tot by die grootpad. Dit sal seker ’n uur of twee vat. Neem 
dan ’n taxi tot in Durban – as daar taxi’s is hierdie tyd van die 
nag. Die vroegste bus vertrek om 07:30 in Durban, en dan is 
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dit nege uur tot in Johannesburg. Van daar af die volgende bus 
vir nog drie uur tot in Klerksdorp.

Die koevert met die adres op is veilig in my rugsak, al 
het ek dit lankal gememoriseer. Dit is in ’n Noordwes-dorp  
waarvan ek nog nooit gehoor het nie, maar wat my enigste 
hoop geword het. Die brief wat binne-in die koevert was, was 
in stukkies geskeur toe ek dit in my pa se kantoorasblik sien 
lê het. Ek kon nie als uitmaak nie, net ’n paar woorde: ... kom 
weg daar, vir jou dogters se onthalwe. Asseblief, Boet, ek smeek ...

My pa se sussie is net ’n vae herinnering, die laggende gesig 
van ’n vrou wat my as klein dogtertjie op haar sagte skoot 
getel en gekielie het. Toe kom daar ’n skielike leemte in ons 
familie. Gefluisterde gesprekke waarin ek net ’n naam kon 
hoor. Oproepe wat beantwoord en dan dadelik doodgedruk 
word.

’n Handjie vol herinneringe, afgeluisterde gesprekke, op-
geskeurde briewe, en ’n gesteelde adres, sewe honderd kilo-
meter ver. Dis al wat ek het; my enigste kans om ’n lewe van 
my eie te hê.

Dis al laat in die aand toe ek die klokkie by die hek lui. Toe 
my vinger aan die knoppie raak, gee my knieë in en ek sak 
op ’n klip langs die hek neer. My maag kla kliphard en ek sal 
my linkernier gee vir ’n stort. As ek net ’n rekkie gehad het 
om my reguit donkerbruin hare vas te maak. Ek voel vuil en 
gross.

Dit was die langste nag en dag van my lewe. My hande 
bewe nou nog; die vrees wat op die lang reis my longe 
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vasgedruk het, se krampagtige houvas het nog nie verslap 
nie.

Ná ’n ruk kraak ’n vrou se stem oor die interkom.
“Hallo?”
Ek skrik. My bene wil nie werk nie, maar ek dwing myself 

regop om by die interkom uit te kom.
“Tannie Minette?” My stem kraak in my droë keel.
“Ja?” kom die stem huiwerig. “Wie is daar?”
“Marné.” My stem breek. Ek maak keel skoon en pro-

beer weer. “Dis Marné Lindeque, Tannie. Jou broer Jacques 
se dogter.”

Dit is vir ’n rukkie stil. “Is jy ernstig?”
“Ja, Tannie. Ek ... ek het weggeloop. Ek het nêrens anders 

om te gaan nie.” My stem wil-wil weer breek en ek sluk hard. 
Ek gaan nié nou huil nie. Nie nou al nie.

“Ag dankie, Here, dankie ...” ’n Snik klink oor die in-
terkom op. “Ek maak die hek oop. Kom in, my kind.”
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’N DOODNORMALE MEISIE 
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Wat de duiwel het my besiel?
Ek staan voor die hek van Klerksdorp se 

Hoërskool Wesvalia en voel hoe die angs in 
my keel opstoot. Wat maak ek hier? Wat het 
ek gedink?

’n Meisie stamp teen my in haar haas 
om by die hek in te kom en sê nie jammer 
nie, maar hardloop vrolik vorentoe om ’n 
vriendin om die nek te val. Haar roesoranje 
skoolrok skuif gevaarlik hoog teen die agter-
kant van haar bene op, en ek trek selfbewus 
my soom af. Ons het my rok by die klerebank 
gekry, maar dit voel te klein. Te kort, te styf. 
Ek is nie gewoond daaraan dat my lyf so ver-
toon word nie. By die Sederboom Sending-
skool het ons rompe gedra wat tot onder ons 
knieë hang en hemde wat tot bo toegeknoop 
is en baie losser sit as hierdie skoolrok.

hOOFSTUK 1
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“Gaan jy oukei wees, poplap?” Tannie Minette se bekom-
merde stem bring my terug tot die werklikheid. “As Karli hier 
was, kon ek haar gevra het om jou ’n bietjie te help vandag, 
maar nou is die kind siek.”

“Ek’s oukei,” sê ek vinnig, voor my tannie besluit sy moet 
heeldag my hand kom vashou.

“Oukei.” Sy kyk my ’n rukkie wantrouig aan deur haar dik 
katoogbril. “Onthou, my laaste klavierles eindig om 13:45, so, 
ek sal jou voor 14:00 kan kom oplaai.”

Ek knik.
Sy glimlag sag. “Dis normaal om senuweeagtig te voel 

voor jou eerste dag in ’n nuwe skool.”

normaal. Daai woord, daai ding wat ek nooit sal wees nie.
Sy groet, en ek volg die stroom kinders die skool binne. 

Dis net ná sewe, sien ek op my polshorlosie. Teen hierdie tyd 
het ek gewoonlik saam met my sussie, Lielie, na die Sending- 
skool toe gestap, so vyf minute van ons huis af. Vandag is  
Lielie se eerste dag in graad ses daar en sy moet alleen skool toe  
stap.

’n See bruin en vaal uniforms wag op my. Paniek stoot in 
my op. Waar is die ander matrieks?

“Jy lyk soos ’n verlore skapie,” sê ’n vriendelike gesig met 
blonde hare.

“Ek is,” sê ek verlig. “Dis my eerste dag. Ek’s in matriek.”
“Wel, stap dan sommer saam met my, skapie. Kom ek wys 

jou waar jy jou tas kan neersit. My naam is Juané, by the way.”
“Marné.” Ek sukkel om by te hou. Sy het atletiese, bruin- 

gebrande bene.
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Ons gaan staan in ’n lang ry matrieks, maar het nie kans 
om verder te gesels nie voor ons stilgemaak word en die saal 
instap. Ek volg die optog by trappies op tot op ’n balkon wat 
uitkyk op die saal.

Die seuns sit nie aan een kant van die saal en die meisies 
aan die ander kant soos by my ou skool nie; almal sit so half 
gemeng. Ek is dankbaar dat ek tussen Juané en nog ’n meisie 
sit. My senuwees sal dit nie hou as ek langs ’n seun moet sit 
nie. Wat as hy met my wil praat?

Die skoolhoof groet en maak aankondigings en iemand 
anders gaan voor in ’n kort oordenking. Ons staan op om ’n 
skoollied te sing wat ek glad nie ken nie. My palms sweet en 
ek kyk heeltyd angstig om my rond. Sit as die ander sit, staan 
as hulle staan, klap hande as hulle hande klap. Moenie dat 
iemand agterkom ek hoort nie hier nie.

Ten minste het ek in my ou skool geweet waar ek hoort 
en hoe om op te tree. Ek dink aan al my ou skoolmaats wat 
nou hul eerste dag in matriek sonder my begin. Nozipho sal 
nou iemand anders moet kry om langs te sit in Wiskunde. En 
Corrie ...

Ek trek my asem skerp in. Moenie daaraan dink nie.

“Julle gaan julle sokkies moet optrek hierdie jaar, matrieks,” 
maan die Wiskundeonderwyser in die eerste klas van die dag. 
“Daar is nie tyd vir grappietjies en tydmors nie. Voor julle jul 
oë knip, is die matriekeksamen hier.”

“Wat wed ek jou ons gaan daai speech in elke klas vandag 
hoor?” brom die seun wat voor my sit vir die meisie langs hom.
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Ek kan nie help om te glimlag nie. Skool is seker maar 
oral dieselfde. Die vriendelike meisie van vanoggend, Juané, 
sit ’n paar rye voor my, en knipoog glimlaggend vir my toe 
sy omdraai.

Iemand kom staan in die klas se deur en my maag trek op 
’n knop. Ek blaas my asem uit. Dis net ’n kantoortannie met ’n 
boodskap vir die onderwyser. Dis nie iemand van die Sending 
nie, sy is nie hier om my terug te sleep nie.

Dit voel nog te onwerklik dat ek hier is. Soos ’n droom wat 
enige oomblik aan skerwe gaan spat. 

Wat as hulle my kry? Wat as die mense hier agterkom ek 
hoort nie hier nie? Wat as ek net te veel uitstaan, te min inpas? 

Wat as, wat as, wat as?
Teen die tyd wat pouse aanbreek, is my senuwees aan 

flarde. Ek gaan staan onseker buite met die kosblik wat tannie 
Minette vir my gepak het en frons. Mag die seuns en meisies 
dan sommer saam sit en pouse hou? Ek snak na my asem toe 
ek ’n meisie sien wat sommer op ’n ou se skoot gaan sit. Verder 
aan sit daar wragtig ’n paartjie en soen. Sommerso, voor al-
mal. Dis so verkeerd.

Dit maak my ongemaklik, en ek kyk anderkant toe. Ek 
het nog nooit mense só sien soen nie. My ma-hulle forward 
altyd soentonele in flieks. By my ou skool word jy geskors vir 
sulke goed.

Met my oë op skrefies getrek, kyk ek of ek nie weer vir 
Juané iewers sien nie. Iewers tussen Wiskunde en Ekonomie 
het ek haar verloor, en nou kry ek haar nêrens nie. My gesig 
word warm. Dalk is sy bang ek wil vriende wees, en het sy 
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padgegee. Ek drentel vir ’n ruk doelloos rond. Op die ou 
end sluit ek my in ’n badkamerhokkie toe en sit bo-op die 
toegeklapte toilet om my broodjie te eet.

Ek gaan nooit hier inpas nie.

“Ek is bly om te sien jy het darem oorleef,” sê tannie Minette 
toe sy my oplaai.

Ek sak moeg in die sitplek neer en sit my sitplekgordel aan. 
“Ook maar net-net. Gelukkig is daar net drie dae oor van 
hierdie eerste week. One down, two to go.” Sy het soveel 
moeite gedoen om my in die skool in te kry, ek wil nie hê sy 
moet weet hoe erg ek gefaal het nie.

“Ek het vir jou ’n verrassing.” Sy draai om om in ’n sak op 
die agterste sitplek van die Polo te grou, bring ’n toegedraaide 
boksie te voorskyn en gee dit vir my aan.

“Vir my?” ’n Skuldige gevoel krop op in my maag. Het sy 
nie al genoeg vir my gedoen nie? Maar ek skeur nuuskierig 
die papier oop. Ek trek my asem skerp in toe ek die vierkan-
tige wit boksie binne-in sien. “’n iPhone? Is Tannie ernstig?”

“Moenie te opgewonde raak nie. Dis nie splinternuut nie; 
ek het dit tweedehands gekoop by ’n vriendin. En dis ook nou 
nie die nuutste model nie, dis so een of twee weergawes agter. 
Maar hy werk en daar is ’n nuwe SIM-kaart ook in die pakkie 
met data en minute gelaai. En jy moet self ’n screen protector 
en cover koop.”

Ek kry nie verby die knop in my keel gepraat nie en ek wil 
my arms om haar gooi, maar ek doen dit nie. “Baie dankie,” sê 
ek uiteindelik, en die woorde klink onvoldoende. “Vir alles.”
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“Nou toe, maak oop!” Sy skakel die kar aan en LifeFM be-
gin oor die luidsprekers speel terwyl ek opgewonde die boksie 
oopmaak en oor die gladde foon vryf.

My heel eerste selfoon. Ek het al my ouers s’n gebruik as 
dit nodig was, maar ek mag nog nooit my eie een gehad het, 
of selfs sonder toesig ’n selfoon of rekenaar gebruik het nie.

Tannie Minette se volgende klavierstudent wag al vir haar 
by die huis, en dié blondekopdogtertjie laat my so baie aan 
Lielie dink dat dit ’n fisiese pyn is. Ek gaan dadelik kamer toe, 
sak in die ou leunstoel langs my lessenaar neer en begin die 
foon opstel.

Die heel eerste ding wat ek doen, is om Lielie se nommer 
te stoor. Net voor ek weg is, het ek iemand betaal om vir my 
’n ou selfoon in te smokkel en dit vir Lielie gegee met ernstige 
instruksies om dit met haar lewe te beskerm.

Ná een boodskap van tannie Minette se foon af om vir 
Lielie te sê ek is veilig, het ek haar nog nie weer gekontak nie. 
Wat sê ek in elk geval vir haar?

My vingers huiwer ’n oomblik oor die skerm voor ek be-
gin tik.. 

Hallo, Lielie! Dis ek, M. Ek het 
uiteindelik my eie foon, so, onthou 

hierdie nommer. Maar vee my 
boodskappe uit as jy klaar gelees het. 

Hoe gaan dit? Is jy nog oukei?

Ek weet nie wat om verder te skryf nie.
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Die foon begin vibreer in my hand en ek wip van die skrik. 
Incoming call. Lielie se naam verskyn groot op die skerm. Ek 

is so haastig, ek kry amper nie geantwoord nie.
“Lielie! Is jy oukei?”
“Ek’s oukei, ek is alleen by die huis, so, ek kan praat,” sê sy 

uitasem. “Is dit regtig jy?”
“Dis ek.” Die knop in my keel maak weer sy lastige ver-

skyning. “Ek mis jou soo baie. Ek wens jy was hier.”
“Ek mis jou ook.”
“Hoe is dinge daar?” vra ek versigtig. 
Ons al twee weet wat ek eintlik vra. En die oomblik se 

stilte aan die ander kant is die antwoord daarop.
“Hulle probeer jou kry. Hulle het my al baie gevra of ek 

weet waar jy is. Ek maak of ek niks weet nie, maar ek hou nie 
van jok nie, Marné. Dis sonde om te jok.”

“Ek weet. Ek is jammer. Ek wou jou nie in hierdie situ- 
asie sit nie, maar ek kon nie loop sonder om te groet nie.”

“Ag, ek sou nie eers agtergekom het jy is weg nie.” Ek hoor 
die tergende glimlag helder in haar stem.

“Snip!” lag ek.
“So, vertel my alles. Is tannie Minette darem nice? Hoe is 

die wêreld daar buite?”
“Tannie Minette is wonderlik.” Ek wurm my dieper die 

gemaklike leunstoel in. “Sy het my last minute in die skool 
ingekry en vandag was die eerste dag. Alles is so anders, jy sal 
dit nie glo nie. Kinders kom met selfone skool toe! En seuns 
en meisies sit sommer openlik en v... en hou hande vas en 
goed. En die skoolklere! Die rokke is soo kort.”
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Ek babbel verder, en Lielie spoor my kort-kort aan met ’n 
“Nee!” of ’n gelag of ’n “Jy jok!”.

Ek vertel haar hoe ek tot by tannie Minette gekom het; 
hoe bang ek die hele tyd was en hoe tannie Minette die eerste 
aand nie kon ophou huil nie.

“Ek wens jy was hier.” Ek wóú haar saambring. Dit was die 
plan. Ek het haar wakker gemaak voor ek geloop het, maar sy 
het geweier, maak nie saak wat ek gesê het nie. Sy is reeds te 
oud om te dwing en nog te jonk om te verstaan.

Lielie antwoord nie.
“Is jy nog ...”
“Sjt!”
Die dringendheid in haar stem steel myne.
“Ma’s terug.” Sy praat so sag ek kan haar amper nie hoor 

nie. “Moet gaan. Love you. Baai.”
“Lief vir jou.” Maar die verbinding is klaar verbreek.
Ek sit lank so in die stilte met ’n Lielie-vormige gat in my 

hart.
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DRIE JAAR GELEDE

EK IS VYFTIEN. Dis Sondag. Ons sit op een van die harde hout-
bankies in die groot ouditorium tussen honderde ander mense.

Dis warm en bedompig en die sweet loop in my nek af. Die 
jeugkoor sing ’n liedjie in Zulu wat ek al honderd keer gehoor 
het en waarvan ek nog steeds nie die woorde verstaan nie. Vol-
gende jaar sal ek ook kan aansluit. Moet aansluit, sodat hulle 
kan weet ek is toegewyd; ek is op die regte pad. Een van die 
honderde ongeskrewe reëls vir hoe om in die hemel te kom. 
Ek en Corrie, my beste vriendin, het saam besluit ons sal maar 
aansluit. Dis nie asof ons enigiets beters het om te doen met ons 
vrye tyd nie. Nie vandat ons gunstelingboeke gekonfiskeer is 
omdat daar ’n soenery in is nie.

Die musiek vervaag. Ek moet nog my opstel gaan klaar-
maak vir Engels môre. En daai laaste Wiskundesom wat ek 
net nie uitgefigure kry nie. Dalk moet ek vir Nozipho bel; sy 
sal miskien weet hoe om dit op te los. En ek het lanklaas gaan 
bely. Dalk moet ek ná kerk agterbly en met tannie Judith, my 
counsellor, praat.
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Angstigheid stoot in my op.
Ek maak my Bybel oop en probeer rondblaai sonder om 

die bladsye te laat ritsel. Die dun blaaie val oop by Romeine 
12. Ek ken dit uit my kop, een van die versies wat ek van 
kleins af geleer is. 

En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word  
verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan  

beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Moenie soos die wêreld wees nie. Wees ánders. STAAN UIT. Ek 
probeer om nie my oë te rol nie. Nie dat dit so moeilik is as jy 
in ’n plek soos hierdie grootword nie. Die paar kere wat ek al 
in die buitewêreld was, het ek definitief uitgestaan.

Ma maak keel skoon en frons vir my. Ek maak my Bybel 
skuldig toe en sit regop. Konsentreer, Marné. Moenie dat jou 
gedagtes dwaal nie.

Die koor is klaar gesing en oom Diedrich Witthoft staan 
swaar op en loop stadig preekstoel toe. Die leier van die Seder- 
boom Sending, aan wie die Here meer as vyftig jaar terug ’n 
openbaring gegee het toe die Herlewing begin het, is seker al 
oor die tagtig. 

Ek verstaan nie altyd sy preke nie en partykeer voel dit asof 
hy dieselfde stories oor en oor vertel, maar almal weet oom 
Diedrich is ’n man van God en wanneer hy preek, is dit die 
Here wat met ons praat.

Ek bid, soos voor elke diens, dat die Here my ore sal oop-
maak sodat ek kan verstaan wat Hy vir my wil sê. Toe maak 
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ek solank my notaboek oop en probeer so onopsigtelik as 
moontlik na my horlosie kyk.

10: 7. Veertig minute verby.
Twee uur om te gaan.
“Jou sondes sal jou uitvind!” preek oom Diedrich woedend 

in sy swaar Duitse aksent, en sy woorde kom hang soos ’n 
oorvol rugsak oor my skouers. “Dit wat jy agter geslote deure 
sê, sal van die dakke af geskree word. In die dae van ons Her-
lewing het die Here almal se sondes aan hulle bure openbaar 
en hulle het hier op die preekstoel kom staan en voor die hele 
gemeente gesê: ‘Jy moet gaan bely!’”

Dit voel of ’n vuis my longe beethet en die asem daaruit 
druk. Dit voel of oom Diedrich reguit vir my kyk. Deur my 
kyk.

“‘Jy moet gaan bely dat jy onrein gedagtes het oor ’n seun! Jy moet 
gaan bely dat jy verlang na die dinge van die wêreld, na popmusiek en 
bose flieks en stywe langbroeke.’”

Ek word vuurwarm, en sweet begin teen my nek afloop.
“Ek bid dat daardie dae weer sal kom,” sê oom Diedrich in 

’n sagter stem, wat soos ’n mes deur my sny. “Sodat ons in die 
Lig kan wandel. Bid dat die Here jou sondes sal blootstel sodat 
jy dit kan bely en regmaak, anders gaan jy in die vlamme van 
die hel wakker word en dit gaan te laat wees.”




