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1 HOBSON SE KEUSE
Megan was weer  op die randjie van trane in die kole kelder toegesluit. Sy 

was net twaalf jaar oud en sy kon nie verstaan hoekom haar ma so ‘n 
aaklige ding aan haar kon doen nie. Dit het al ‘n halfdosyn maal voorheen 
gebeur, maar soos dit is, het haar pa niks daarvan geweet nie. Sy het hom 
nooit vertel nie en sy was seker dat haar ma ook nooit iets daaroor sou sê 
nie.   

Daar was ‘n onuitgesproke ooreenkoms tussen haar en haar ma om nie
mekaar in die steek te laat nie, maar hier was sy al weer, in die kelder, in die
vullis en die stof met wie-weet-watter aaklige kreature haar dophou.

Sy het nie geweet nie. Dit was pikswart en dit het al haar krag gevat om
haarself daarvan te weerhou om te huil en om haar ma te smeek om haar uit
te laat. Sy het dit al op ander geleenthede probeer en haar ma het onredelike
eise vir haar uitlating aan haar gestel. Voorwaardes wat sy geweet het sy nie
kon voltooi nie, hoe hard sy ook al probeer.

Soms het dit gevoel dat sy die enigste een was wat die ooreenkoms
ernstig opgeneem het.

Teen haar sin het trane weer teen haar wange begin afrol en onsigbare 
rivierbeddings deur die stof op haar gesig gemaak, en die stof van die kool 
op haar skool uniform begin afloop. Dit was te veel, dit was regtig. Hoe kon 
iemand wat haar so goed verstaan, so wreed teenoor haar enigste dogter 
optree?  

Megan spring onwillekeurig wanneer haar ma moedswillig die deur met
die stofsuier stamp toe sy daar verby gaan. Daar was nie eers ‘n skrefie lig
waarvandaan sy gerusstelling kon kry nie, so sy het maar gedoen wat sy
voorheen gevind het haar die meeste gehelp het, en die hoop kool bymekaar
teen die muur en toe na regs geskraap tot sy die hoek gevind het.

Daar het sy haar lang romp om haar bene gedraai om enigeiets te stop
wat teen haar bene kan opkruip en dit onder haar ingedruk. Sy het al die
knope op haar bloes vasgemaak, haar sokkies opgetrek, haar trui oor haar
kop getrek en haar hande in haar moue ingetrek. Hierdie het Megan geweet
was so veilig soos wat dit kon wees teen wat ook al in die kelder gelewe
het. Sy was nie oor spoke en goed soos daardie bekommerd nie, alhoewel
daardie eintlik die probleem was, maar sy het nie gehou van insekte wat oor
haar rondkruip nie en kon nie die gedagte van gebyt word en haar bloed



uitgesuig word, verduur nie. Sy het spinnekoppe ook gehaat, maar
toegedraai in haar skool uniform se koekon het sy geweet dat daar net ‘n
paar duime van oop vel bo haar sokkies uitsteek wat die grillerige goed kan
bykom. ‘n Paar vierkant duime na die kante, om presies te wees, want haar
arms het haar kuite styf teen haar dye omhels.

Sy wens sy kon ophou huil. Selfs net ‘n bietjie, maar sy het geweet dat
sy sou terwyl sy wag om vrygelaat te word. Sy het ook geweet wanneer dit
sou wees – ongeveer vyf–dertig, wat haar ‘n halfuur gee om haarself skoon
te maak voordat haar pa van die werk af kom.

Megan het verstaan hoekom haar ma hierdie doen. Dit was omdat sy
bang was en Megan nie. Haar ma was vreesbevange vir haar dogter, en
daarom wou sy haar so bang soos haarself maak. Die probleem was dat
Megan nie bang was nie en niks kon sien om voor bang te wees nie. Sy het
dit al ‘n honderd keer aan haar ma probeer verduidelik, maar sy maak haar
óf figuurlik óf letterlik soos nou stil.

Haar ouers was beide Katolieke, maar haar ma was ‘n baie streng 
Katoliek en haar pa ‘n bietjie minder streng. Haar ma was vreesbevange vir 
Die Hiernamaals, so het sy gesê, maar nie vir haarself nie, aangesien sy 
haarself as ‘n goeie Katoliek gesien het, en was oortuig dat haar plek in die 
Hemel al reeds verseker is, solank as wat sy aanhou om haar plig te doen. 
Die probleem, sover dit Megan aangegaan het, was dat haar ma gedink het 
dat deel van haar pligte was om haar dogter in die kelder toe te sluit, en dit 
is hoekom sy nou daar is.            

Haar pa was ook ‘n gebore Katoliek, maar was nie so streng soos 
haar ma nie. Hy het geglo, dat as mense die ewige verdoemis wil waag, dan 
was dit hulle keuse. Hy het hom oor sy eie siel en dié vir wie hy lief was 
bekommer, maar hy het in ‘n hoeveelheid van vrye keuse geglo, selfs vir 
klein meisietjies.   

Megan was lief vir albei haar ouers ten spyte van wat haar ma aan haar
gedoen het, want, alhoewel sy maar jonk was, het sy besef dat haar ma haar
beste belange op die hart gedra het. Sy het selfs probeer om hulle ewe lief te
hê, maar die probleem, in Megan se opinie, was dat haar ma óf nie goeie
Leermeesters gehad het nie óf sy was te bang om haar eie oë, ore en sintuie
te vertrou.

Sy was nie heeltemal seker wat hulle was nie, sy het net geweet dat sy
hulle het en ander ook, maar dat haar ma hulle nie erken het nie en daarom



wou haar ma nie glo dat ander hulle ook gehad het nie. 'Na alles', het haar
ma haar vertel, 'Ek is vier-en-dertig en jys is maar net twaalf. Ek het by ‘n
Katolieke skool studeer, terwyl jy net na die 
interkerklike omvattende skool gaan'.

Haar ma het blykbaar nie enige probleme met die interkerklike 
omvattende skool sisteem gehad nie, maar sy het die woord 'interkerklik' 
uitgespoeg.  Megan het nooit die probleem verstaan nie. Sy het beide goed 
en sleg ontmoet, slim en nie so slim nie en bewus en nie so bewus nie, van 
die meeste gelowe. 

Haar ma het in die goed van hart, slim en nogal bewus van kategorië
geval.

Haar pa was goed, slim en redelik bewus.
Megan het haarself as goed, redelik slim en baie bewus geoordeel.
Dit was haar probleem. Dit was hoekom sy gehurk was in die hoek van

‘n pikswart kool hool met allerhande soorte van goed wat op hierdie
huidige oomblik oral oor haar kruip. Sy sidder aan die gedagte, maar die
snuiwery het opgehou soos wat sy geweet het dit uiteindelik sou doen.

Sy het geweet dat sy twee opsies het.
Sy kon haar pa vertel wat met haar agter sy rug gebeur en ‘n stryery

veroorsaak, wat tot egskeiding kan lei of sy wat in sorg geneem word of sy
kon voorgee dat sy nie bewus was nie, soos sy gewoonlik daarna verwys.

Megan het geleer dat die beste ding om te doen wanneer sy in die kelder
toegsluit was, was om aan iets anders te dink, en die onderwerp wat sy die
meeste van van gehou het om aan te dink, was haar vriende. Sy het nie baie
vriende gehad nie maar hulle was baie spesiaal aan haar. Haar gunsteling
vriende was haar oupa, Wacinhinsha en haar troeteldier kat.

Sy het haar oë toegemaak, probeer om te ontspan en probeer om hulle te
sien waar hulle voor haar staan of langs haar sit. Dit het haar altyd ‘n warm
gevoel gegee en daarom het sy dit altyd gedoen wanneer sy ontsteld was.
Dit was een haar klein truuks om te oorleef wanneer die lewe onregverdig
voorgekom het.

Megan het gedink dat sy iets teen haar dy voel skaaf het en het ‘n geluid 
gehoor wat deur haar trui gedomp was.  

Sy het vir ‘n oomblik gevries.
2 TOENEMENDE BEWUSTHEID
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