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Vandag se pos het 'n doopk artjie uit Belgie gebring: 

Bertien is roa. Ek kan my voorstel met hoeveel gees= 

drif Bertien ma is. Sy't Alles met oorgawe angepak. 

En tog het sy nooit onbesinsd opgetree in di jaar dat 

ek by die Van Akens ingewoon het nie, behalwe daardi e n 

ke r, maar toe was dit nood ak, terapie. Alles in ag 

g nome, was sy 'n baie ~ r tandige meisi kind. Ek kon 

nooit glo dat sy net neentien is nie. A h ar pa oor 

Die Saak wou praat - hy h d 'n fyngebakwinkel, 'n patis= 

serie, op 'n plein in die hartjie van die st d - het hy 

nie in die eerste plek et y vrou of y getroude seuns 

gepraat nie, maar met h 4r; n met hA&r, by voorkeur, 

het hy oor landsake, godsdiens en oraliteit geredeneer. 

Wanneer ek saans laat van 'n kons rt of film of le ing f 

terugkom, het ek eers by die woonv rtrek ingeloer, en on= 

der uitsondering het bulle daar gesit, Bertien en haar pa, 

bierglase in die hand, hard aan die stry. 

Ek wond-r dikwels of Bertien se .nugterheid• in da rdi '6n 

saak haar nooit ing ha 1 het nie. Skuif P ter Lex nie soms 

tus en haar en haar man in nie? As y na haar man kyk a n 

die etenstafel, of saans, waar hy langs haar slaap, die 

straatlig op sy gesig, soek sy nie na die trekke van h ar 

eerste liefde nie: 'n lang, regaf neus1 'n vol, sinnelike 

mond; 'n korrekte ringbaardji , en o·· wat onbegryplik 

blou is? 

Oie v n Akens het in •n drieverdiepinghuis in Kolk traat 

gewoon; 'n ruim huis wat onderdak verskaf het aan mnr. 

n mev. van Aken en s we kinders, en aan drie los erders 

op die koop toe. 
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Ek en die ander student-loseerders het ons ontbyt t en •n 

geringe b draggi in die patisserie op die plein 9 nuttig. 

Oi dag v n my eerste ontbyt het ek op die verk erd pl k 

in die k fe g an sit - by •n hoektaf ltjie reg van di 

ho de- en -ja rak. Bertien h t vriendelik verduidelik 

dat dit nie mag nie: dis pater Lex se plek. •n Rukki 

later het die pater binnegekom. Bertien het hom uit sy 

groot jas gehelp, die jas met groot omstandigheid aan die 

rak opgehang, en toe sy ontbyt gaan haala broodji et 

lappe ham en kaas; konfyt; koffie. 

Di blou van die pater s oe het my b tow r; •n blou vuur 

w t alle verstand te bowe g an. By't gevocl kyk na hom, 

en h t opgekyk van sy ko • Toe knik hy en glimlag - 'n 

rene glimlag binne sy kordate baardjie. 

k het die pater nie in di k f e ontmoet nie, maar by die 

Van Ak ns aan huis. y•t dikwels by hulle gekom n o tui 

gelyk asof hy een van die familie is. Die kinders was ver= 

dold op hom, veral die jongste. Bartje hat byna lty op 

i p ter skoot ge it. s dit sla ptyd wa vir die kin= 

ders, het hulle voor ho kom kniel. Dan het hy aie ern= 

stig na hulle gekyk, en 'n kruisteken op hul voorkoppies 

gemaak~ Ek kon my verkyk aan die opg h fte kinderqesiq= 

gies: devoot en teer. 

Tydens die besoek van die pater het ono soms na tAlevisie= 

programme gekyk, maar meestal wou by meer van Afrika w et. 

Dit wa 9 en hoflikheidsbelangstelling nie: mf Afrika was 

vir ho 'n soort toetssteen. !4y vertellings van gistende 

rassehaat, ongeloof, primiti iteit bet vir hom •n brug 

help span na Suid-Amerika. ant na Suid-Amerika ou hy 



- 3 -

gaan. M66s hy gaan. Sy blou oe bet g stol tot juwele 

wanneer hy v n Suid-Amerika praat: da r, da~r al jy nog 

kan voel dat jy werk,dat jy iets bereik. 

Die Van Aken het hom nooit te ng gaan nie - daarvoor h t 

hulle ' n ander s mening te veal gerespekteer. Net een 

aand kon mev. Van Aken haar nie bedwing nie: .Maar hi r -

bier is tog 66k w rk! Die kinders van di wyk is o lief 

vir u : • Die pater bet gegli lag - ek het die gevoel 9 = 

kry: hy dink aan Bartj~. B rtien bet skielik driftig 

9 praatz .•n Mens meet doen wat jy m6~t doen." 

As die kaf die dag nie te vol was nie, h t sy soms by 

my ontbyttafel kom it en gesels. 

,.Pater Lex gaan weg," se sy een oggend, en kyk na haar 

vingernaels • 

• suid-Amerika toe?" 

Sy knik • ,.Ek wil ook Suid- erika toe,• y na ' n rukkie. 

• ~at, om pater Lex 9aan?" 

Ek kon my h re uittrek oor my onbe onne woorde. 

het bleek geword • 

B rtien 

• Hoekom het u d!t ges@?" 

.•n Flou grappie, vergewe my.• 

.oaar is baie werk vir jongmens daar. 

nod!g daar - nodig r as hi r." 

Die Kerk het on 

.u --- wil nie dalk gaan om dit so romanties is da r nie? 

Kleurryk; vreemde danse . Eksoties." 

11Ek weet nie. Hoe sal ek weet as ek nie 
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g!h nie? Ag, u wat haie gereis het, en bai g.sien het, 

u behoort te verstaan: 'n mens wil jou nie vestig voor jy 

nie ~ was in die lewe nie. ~ - weg van die besk rming 

van jou ouers, jou stad, jou land.• 

Van daardie dag af het ek Bertien dopgehou1 be ef h6~ 

geheg sy aan die pater is. Die pater betaal vir 'n ge• 

wone ontbyt, wat net broodjies, konfyt en koffie b teken, 

maar s~ broodj ies het kaas en ham by. Af en toe kry hy 

selfs sjokola, kompleet of dit Sondag is! 

'n Paar weke later kom staan sy by my t fel. .Drie jong= 

mense uit ons wyk qaan Suid-Amerika toe,• se sy • 

• En ---?" 

.vader seek kan ook gaan- as dit my hartewens is.• 

Ek kan my voorstel hoeve 1 grootmo digheid die verlo£ v n 

mnr. Van Aken geeis het • 

• Is jou m die problee ?" 

Bertien kud haar kop • 

• As Vader dit goedvind, sal Moeke ook j sa.• 

•• ou, dan: wat !s die probleem?" 

.wat u die vorige keer genoem het - my moti f. Ek moet 

weet of dit suiwer is.• 

Laat jou .Ag, pieker nie t~ veel daaroor nie. 

hart jou voorskryf wat om te doen. Die h rt h t sy redes 

waar die rede nie van weet nie. u ken mos di~ gesegde?" 

Bertien loop vinnig van my af weg. Sy kyk nie van die 

toonbank f op wanneer ek tot siens se nie. 

Tuis word Bertien se planne druk bespreek. Die van Akens 
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praat nou minder oor die weggaan van pater Lex as vroeera 

Bertien se probleem is 'n grater, 'n onmidd lliker k essie. 

Op 'n middag kom vr mev. Van Aken of ek nie die aand saam 

met die huisgesin wil eet nieJ 'n afskeidsete vir pat r 

Lex. 

'n Groot etea hoender voorher i volgens 'n 66 Walloonse 

resep. Daar word flink g drink. Die kinders mag 'n uur= 

tjie langer wakker bly. anne r die kinders voor pater 

Lex kom kniel vir • n afsJ:eidsgroet, staan Bertien sen ee= 

aqtiq en toekyk. t4et Bertje s aars orent na sy naqseen, 

sak Bertien op haar kniee voor die pater • 

.ook vir mg,• mompel y. • Ek wil gaan sla p.• Sy 11g 

haar gesig na hom op, maar sy kan sy oe nie verduur n1e, 

maak haar oe toe. Trane stoat onder haar oogl d deur n 

loop oor haar wange. 

Die volg 1d middag klop mnr. Van Aken aan my deur. Dis di 

eerste keer dat by my op my kamer besoek. Verlee soos hy 

is, val hy tog dadelik met die deur in die huis. 

.Ek wil 'n guns van u vra. 

8 Seker, s k kan help.• 

Dit raak onse Bertien.• 

.u•t gesien toe sy gekniel h t gist•r and --- begryp ---• 

.Ek dink so.• 

.sy het hom lief." Mnr. Van Aken begin vir hom 'n sigaret 

draai. .sy•t dit nooit presies geweet nie, tot gist•raand 

toe. En nou voel sy s6 verneder - deur haarself." 

Ek bly stil • 

• sy wil vanaand qaan dans in die Voodoo-bar.• 
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Mnr. Van Aken mark my verbasing: die Voodoo is 'n b rugte 

nagklub in die hawebuurt, b rug selfs buite die grens v n 

die stad • 

• Ja," se hy, .•n smcriqe nes. Maar sy wil dit soh~, en 

ek kan di t begryp. As u saam et haar il gaan? Laat 

haar begaan, laat h r drink: ek al betaal ---• By 

kyk k am na sy sigaret. • aar pas h ar op.• 

Om mnr. Van Aken verdere ongemak te bespaar, st ek dade= 

lik in1 weier vans~lfsprekend om sy geld te neem. 

Maar by di nagklub di~ aand dring Bertien da rop aan om 

vir alles te betaal . Sy het 'n rol geld by haar • 

• ce soir c'est moi qui paie,• sing sy. Ek kap tee • 

• Maar ek m66t betaal," ~ sy d speraat. Toe b gryp ek: 

dis deel van die ritueel dat y self bet al. 

Die Voodoo is die benoudste n gklub waarin ek nog wns. 

Nou, donk~r en bedompig. s dit nie vir die wit hemde van 

die mans is wat soos fosfor in die donker gloei nie, s 1 jy 

skaars jou weg kan vind. ons drink, weet, dans. Later 

moet k rondes oorslaanJ ek kan nie aam met Bertien drink 

n nog my positiewe b hou n1e. y kl haar an my v • 

Soms huil sy teen my bors. .soen my !" fluister sy een 

keer. Ek soen haar versigtig. .Ne , nie s6 ni • Nie 

soo 'n broer nie. Soen my of --- of ek vuil is!" 

Wanneer die Voodoo om h lfvier die nag sluit, moet ons oor= 

reed word om di plek te verlaat. Bertien h ng an my 

terwyl ons onvas koers kry na Kolk traat. By 'n bruggie 

leun ons oor die reling en kyk ons hoe die s art water 

onder die bruggie inskuif. Net betyds gryp ek Bertien 

se arm: sy wil haar handsak in die gr q gooi. 
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Die mense ! so m klika eerste liefde, n trek hul skou= 

ers op of bulle wil s~a wat •n oppervlakkige emosie. 

Die jeug peuter nie so lank aan hul teleurstellings soo 

ouer mensa ni , dis waar: bulle verwerk di~ dinge met 

drif. Maar dit wil nie se dat bulle minder seerkry as 

ouer mense nie. 

Vir 'n week of twee het ek Bertien sien ly. Nie opval= 

lend nie, o, nee; sy't geskerts by die work en tuis, n 

met h ar pa geredeneerJ maar in •n onbewaakte oomblik het 

sy na buite gekyk 1 waar die grys lug op die dakke gel het, 

en haar jong profiel was wanhopig, en ek kon haar hoor 

dink: 

Wag sonder hoop, glo sender liefde: die 1 we duur te 

lank, o Heer. 

Solank p t r Lex in die stad was, het sy s lf sy ontbyt 

vir hom geneem en, glo dit of nie, met hom gepraat en 

soma gelag. 


