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‘N UITTREKSEL EN VERWERKING UIT “DIE DINGE VAN ‘N KIND” – 

Marita van der Vyfer 

Toe ek opkyk staan sy in die deur, met twee tasse soos doodkiste onder 

haar arms en ‘n begrafniswolk op haar gesig.   

“Hier’s ek weer, hier’s ek weer, voor die flippen koshuisdeur,” sê sy in ‘n 

seunstem en skop die een tas dat hy onder die oorkantste bed tot 

stilstand stamp.   

Ek is so verbouereerd dat ek skoon vergeet om die trane van my wange 

af te vee.  Sy sak op die bed neer, met skoene en al.  Vou haar arms 

agter haar kop, sug, en staar na die plafon.   

“My naam is Dalena,” sê sy sonder om na my te kyk.  “Jou kamermaat... 

en ek’s net so disgusted met hierdie hool soos jy, so huil maar lustig 

voort.” 

“Ek’s Mart,” snuif ek en vee haastig hoor my oë.  “Dis net... ek’s nie 

gewoond...” ‘n Vae gebaar om alles – die kaal koshuiskamer, die tralies 

voor die venster, die sweterige bedompigheid so vroeg in die oggend – in 

te sluit.   

“Toemaar, ek ook nie en ek sit al drie jaar hier.”  Sy glimlag vir my met 

die wydste mond wat ek nog gesien het.   

“In die koshuis?” 

“Jip, maar ek het gescheme ek gaan dié jaar wegkom.  Ek’t my pa ‘n gat 

in die kop gepraat om my by die LO-juffrou op die dorp te laat bly.  Sy’s 

nice.  Maar toe vang hy my met die juffrou se dish van ‘n broer...”   

Sy rol haar oë en wikkel haar lyf so effens.  ‘n Snaakse kleur oë.  

Grysgroen.  Of groengrys?  Lank gelede het my broer so ‘n albaster 

gehad.  So groen en grys en amper deurskynend helder soos haar oë.   

“En toe?” 

“Toe’s daar ‘n moerse scene en ek word onterf – nie vir die eerste keer 

nie – en hier’s ek weer.  Terug in die koshuis.  Ergste van alles is dat ek 

nie eers my ou kamer kan terugkry nie.” 

Toe die ontbytklok onverwags skril lui, spring ek dadelik op, maar sy bly 

net daar lê.  Uitgestrek.   

“Jy’t seker agtergekom hierdie kamer is reg by die klok.  Niemand anders 

wil dit hê nie, dis dié dat hulle dit vir die nuwe kinders gee.” 

Sy sit regop en bekyk my van kop tot tone.  Ek voel of ek voor ‘n 

skoolhoof staan. 
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“Wil jy aan my tafel kom sit?” 

Ek kan net my kop gretig knik. 

Dan glimlag sy weer – daardie lieflike lang brug wat oor haar gesig span.   

“Stick with me, baby.  Ek kan nie belowe dat ek jou famous sal maak nie.  

Maar jy sal fun hê langs die pad.” 

Dis hoe ek Dalena van Vuuren leer ken het.  Daarna sou niks ooit weer 

dieselfde wees nie.   

  


