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Dit is twee ure ná middernag. Dis stil en sy behoort goed te kan vorder voor dagbreek. Mits 

alles goed gaan, natuurlik. As die kinders net nie so swaar was nie! Sy het Leila voor haar bors 

vasgeknoop en Mohammed agter op haar rug, albei weggesteek onder die swart abaya. Haar 

buitelyne is seker ’n vreemde prentjie. Iemand moet haar asseblief tog nie sien nie! 

Mohammed is eintlik te groot om te dra, maar daar is nie ’n ander manier nie. ’n Seuntjie van 

amper drie is nie ’n maklike reisgesel nie. As die kinders kan aanhou slaap terwyl sy beweeg, is 

haar kanse beter om weg te kom. Die sak met basiese benodigdhede vir die pad het sy skuins 

oor haar skouer gehang, bo-oor die hele pakkaas. Sy wens sy kon meer kos en water saamdra, 

maar sy het nie nog plek nie. 

Sy maak seker dat Leila gemaklik is. Die seun sou sy maklik kon los; sy wil eintlik. Sê nou hy 

verloën hulle, klein soos hy is? Tog is hy haar grootste wraak, die kind. Hy is Khaled se trofee. 

Khaled se arrogante, selfbehepte idee dat die kind bloot ’n miniatuurweergawe van homself is. 

Hy sal haar haat as sy Mohammed vat. Dis goed so, haar haat vir hom is reeds groter as haar 

vrees. Dit maak haar dapper. 

Sê nou die seun haat haar óók? Sy pa is sy held. Juis daarom moet sy hom wegvat, sodat hy 

minstens ’n kans staan om nie soos sy pa te word nie. ’n Skraal kans. Hy aard baie na sy 

afgryslike pa. Dit is in sy DNS. Dit is soos om ’n replika van haar haat saam te dra. Vasgebind op 

haar rug. Vasgebind aan haar hart. Hy is haar kind ook. 

Sy sug en trek die hijab op haar kop reg. Dit is verbode vir ’n vrou om alleen op straat te wees. 

Selfs ’n taxibestuurder wat haar vrou-alleen oplaai, kan gestraf word; dertig houe as hy lig 

daarvan afkom. As ’n man buite die huis gesien word saam met ’n ander vrou as sy eie vrou of 

’n onmiddellike familielid soos sy ma, suster of dogter, kan hy gearresteer word en die sweep as  

straf verwag. 

Daesh maak graag ’n groot gedoente daarvan om mense in die openbaar te straf, soos op die 

Al-Naeem-plein. Ironies genoeg beteken dit “Paradysplein”. Selfs kinders word aangemoedig 

om die openbare teregstellings by te woon. Daarna stel ISIS boonop die liggame nog ’n paar dae 

lank ten toon. Hulle steek die koppe aan die traliewerk vas, of los die lyke in die straat sodat die 

motors hulle vermorsel. Geen wonder die inwoners van die besette stad Rakka voer die wette 

tot op die letter uit nie – hulle leef in vrees. 

Sy haal diep asem en maak die voordeur versigtig oop, kyk op en af in die straat. Sy is op 

haarself aangewese, niemand sal haar help nie. Daar is in elk geval niemand op straat nie, net 

die nagwagte en skerpskutters. Sal ’n kopskoot werklik so erg wees? Nee wat, selfs die dood is 

beter as haar lewe nou. 



Was dit nie vir Leila nie . . . Die baba is al wat haar vorentoe laat dink, laat planne beraam. Leila 

mág nie só leef nie. 

Sy droom al dae, maande, jare van hierdie dag en nou is dit onverwags hier. Die VSA en ’n paar 

Arabiese lande het ’n lugaanval op die nuwe kalifaat geloods, en Khaled is weg op ’n missie na 

’n onbekende slagveld om nog onskuldige mense te gaan uitmoor en sy kalifaat te verdedig. Sy 

gaan die kans aangryp. Sy hoor gerugte dat Siriese vlugtelinge letterlik oor die grens na Libanon 

stap, so eenvoudig is dit. Sy het geen idee hoe hulle uit Rakka gaan ontsnap nie. Sy weet nie 

hoe ver Libanon is, of waar die pad daarheen is nie, maar sy sal soek totdat sy dit vind. Sy moet 

dit waag. 

Sy tree katvoet in die stikdonkerte in en klik die deur agter haar toe. Die wagte wat die vroue 

dag en nag bewaak het in die woestynkamp is minstens nie meer voor haar deur nie. Hier in 

Rakka behoort die hele stad aan Daesh. Sy vertrek straataf en kies koers in die rigting van die 

verwoeste geboue. Sy stap so vinnig as wat haar swaar vrag haar toelaat. 

’n Knal laat haar vassteek. Dis geweervuur! Sy is hoendervleis tot op haar kopvel. Sy glip agter ’n 

vervalle muur in. Waarvandaan kom die skote? Sy staan roerloos en luister. Die klank kom van 

ver af, van iewers doer voor. Sy wag totdat dit stil word. Hoewel haar oë gewoond raak aan die 

donker, kan sy nog bitter min sien. 

Haar moed wil-wil haar begewe. Is die risiko nie te groot nie? Nee, besluit sy, haar haat is 

groter. Haat vir Khaled en sy Daesh.Haar haat sal hulle moet dra. 

Daesh is sterk. Moet sy nie maar omdraai nie? Sê nou hulle sterf? As hulle sterf, moet hulle 

almal saam sterf – of net die seun, dink sy as nagedagte. Sy moet vir Leila hier wegkry. 

Sy dwing haar voete om verder te loop. Hulle vorder stadig, maar sy moet versigtig wees. Die 

kinders is gelukkig stil. 

Die kind op haar rug hou haar stywer vas. Is hy wakker? Hy is stil, wat ongewoon is vir hom. 

Onder haar swart abaya is sy asem warm in haar nek. ’n Bang asem. Voel hy benoud onder haar 

swart rok? Sy hoop nie so nie, want dan gaan hy begin kriewel. Dis juis so warm vannag. 

Straaltjies sweet, van hitte en senuwees, kielie die agterkant van haar bene. 

Hou aan beweeg, beveel sy haarself. Vinnig. Behoedsaam kyk sy eers heen en weer voor sy ’n 

straat kruis. Sy hardloop na die oorkant, waar sy haar lyf teen die muur van ’n gebou vasdruk, 

so styf as wat haar bagasie toelaat. Sy maak seker dat niemand haar gesien het nie. Haar 

asemhaling hyg in die stil nag. Sy moet wag tot dit bedaar. Paniek maak haar kortasem. 

Meteens skuur iets teen haar been. Sy wil gil; smoor die klank net betyds in haar keel. Dis ’n kat, 

net ’n kat. 

Die vuis in haar ribbekas klem ál stywer om haar hart. Sy het nie ’n plan nie. 



Kom tyd, kom raad, Ilizabith, maan sy haarself tot kalmte. Sy begin weer loop, treetjie vir 

treetjie, so digby die muur as moontlik. Waar sou die stadsgrens wees? Haar sin vir rigting laat 

haar in die steek in die donker. Loop sy ooit na die regte kant toe? Sy vou haar arms 

beskermend om Leila se lyfie en beweeg verder. 

Knars! Iets gee mee onder haar voete, ’n afgryslike geluid in die stil nag. Sy ruk tot stilstand en 

kyk af. ’n Stuk glas.  

Die nagstilte ontplof. Geweervuur. Iemand skiet op hulle! Met ’n gedempte gil sak sy op haar 

hurke af, en daarmee word albei kinders wakker. Leila skop teen haar maag vas, trek haar lyfie 

in ’n boog en gooi haar gewig agtertoe. Ilizabith verloor byna haar balans. Mohammed se arms 

klem om haar keel sodat sy na asem snak. Die geweervuur kom skuins van voor, vanuit die 

rigting waarin sy op pad was. Leila het reeds begin kerm en sy weet dit gaan binnekort ’n 

volskaalse geskree afgee. 

Sy het geen keuse nie, besef Ilizabith. Sy kom orent, vlieg om en begin terugnael na hulle 

wooneenheid. Hulle kon onmoontlik nie meer as ’n blok of twee daarvandaan gevorder het nie, 

tog voel dit soos kilometers. Laat hulle ons liewer doodskiet! As hulle ons vang . . . Nee, sy 

moenie daaraan dink nie, die gevolge is te verskriklik om eens te oorweeg. Nou moet sy 

hardloop, net vinniger hardloop! 

Leila raak wonder bo wonder stil, gesus deur die geskud en Ilizabith se ritmiese voetval deur die 

verlate strate. Mohammed klou styf aan haar rug vas. Die skote klap steeds hier en daar agter 

haar, maar die donker nag vou sy arms beskermend om hulle.  

Uiteindelik bereik sy hulle straat. Sy vlug na die voordeur; ruk dit oop, intens dankbaar dat sy dit 

nie gesluit het op pad uit nie. Sy sluit die deur haastig agter hulle toe en staan met ’n bewende 

lyf en luister. Leila sit terstond ’n keel op, en Mohammed volg haar voorbeeld. 

Ilizabith bly nog ’n oomblik bevrore staan, dan neem haar verstand oor. Hulle moet in die 

kamer kom, besef sy. Sy stroop haar abaya sommer in die hardloop af. Die kamerlig moet liefs 

af bly. In die donker haal sy Mohammed versigtig van haar rug af. Sy lê hom op sy bed neer. Hy 

beur egter dadelik kiertsregop en huil woedend. Dit ontstel Leila nog meer. 

“Sjuut, sjuut,” fluister sy paniekerig. Sy druk Leila teen haar vas om die geluid te probeer demp. 

Sy wieg die baba en stap op en neer met haar in die gang. Mettertyd begin Leila bedaar. Haar 

oë val uiteindelik toe. Ilizabith gaan lê haar neer in haar bedjie, langs haar eie bed. Een is stil, 

nou die ander een. 

Sy haas haar terug na Mohammed se kamer en gaan lê styf langs hom waar hy nog steeds lê en 

kerm. Sy hou hom vas en fluister: “Toemaar, toemaar, jy het net gedroom. Toemaar, toemaar!” 

Sy is snaarstyf gespanne en verwag dat daar enige oomblik iemand deur die deur sal bars. 

Aanvanklik skop Mohammed haar weg en huil hard, maar toe sy saggies aanhou praat, raak sy 

kwaai lyfie rustig in haar arms. 



“Jy het net gedroom,” troos sy. Sou hy haar glo? Sy hoop so! As hy vir Khaled moet vertel wat sy 

vannag gedoen het! Wat het haar besiel? Het sy gedink dat sy vrou-alleen vir Daesh kan aandurf 

met twee klein kindertjies? ’n Sotlike idee! Nou het sy die risiko net groter gemaak. As Khaled 

hiervan moet uitvind, slaan hy haar sekerlik morsdood. 

“Jy het net gedroom,” fluister sy weer vir sy seun.  

Toe sy seker is dat Mohammed slaap, staan sy versigtig op. Sy gaan loer weer by Leila in, wat 

met ’n oop bekkie lê, oorgegee aan die slaap. 

Daar kom geen voetstappe, geen geklop aan die deur nie, maar sy is vreesbevange toe sy weer 

gang toe sluip om die abaya op te tel en dit agter die voordeur aan die haak te hang. Sy maak 

seker dat al die deure en vensters gesluit is, al is dit so warm dat ’n mens daarvan kan stik. 

Daarna steek sy die sak waarin sy sorgvuldig alles vir hulle vertrek gepak het, diep agter in die 

klerekas weg. 

Sy stroop haar vlugklere af. Ontnugter sak sy op die bed neer, trek die lakens oor haar kop. Sy 

wens sy kon so ver wegkruip dat niemand haar ooit weer kan vind nie. Wel, tref dit haar, dit is 

presies waar sy is: op ’n plek waar haar familie haar nooit weer sal vind nie. Sy sou graag 

histeries wou lag of huil by die gedagte, maar dit kan sy al lankal nie meer doen nie. Sy lê dus 

net met die laken oor haar gesig en staar die donker in, helder wakker van die adrenalien wat 

deur haar liggaam pomp. Wat het haar besiel? Wat as die kind praat? Wat as hy haar verklik?  


