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harold kom
huis toe

Wim sien Maddie se kamerdeur is op ’n skrefie oop en haar 

lig is aan. Hy glip vinnig binne. Maddie sit op haar bed, kruis

bene, ’n vel papier platgestryk op haar skoot. Sy kyk op toe hy 

inkom, haar uitdrukking wan trouig.

“Wat soek jy in my kamer?”

Wim hou sy vinger teen sy lippe.

“Sjuut, ek probeer net vir ’n minuut wegkom van Ouma. 

Sy agtervolg my behoorlik, soort van asof sy bang is ek verloor 

haar.”

Maddie frons.

“Maar word jy dan nie betaal om haar op te pas nie?”

“Hier in die huis is sy veilig. En dis nie ’n 24/7 job nie, daar

voor is die geld te min.”

Maddie sug oordrewe.

“Oukei, maar moenie gemaklik raak nie. Twee minute.”

Hy knik, half verbaas oor haar gewilligheid om hom te 

help. Deesdae is sy maar moeilik.

Die lewe volgens Wim Vermaak-5th pages-FINAL 2.indd   7 2020/02/14   11:41



8

W I L L I A M  O O S T H U I Z E N

Hy beduie na die vel papier.

“Wat is dit?”

Maddie sug weer.

“ ’n Brief van Mars One af. Slegte nuus. Kyk maar self.”

Wim leun vorentoe en vat die vel papier. Hy bewonder die 

logo vir ’n oomblik, dan begin hy lees en sy oë rek.

Dear Madelyn

Thank you for the interest you have shown in our project and 

your application to form part of the first group of astronauts to 

travel to Mars.

However, as you are not yet eighteen years of age, we cannot 

consider your application without your parents’ consent.

Yours faithfully

Signed: Commander Rooth

“Wow, jy wil Mars toe gaan?”

Maddie pluk die brief uit sy vingers, dan frommel sy dit op 

en gooi dit teen die muur.

“Hulle mis die punt. Wanneer die eerste groep mense Mars 

toe gaan sal ek mos al lankal agtien wees. Hoe kan dit teen my 

tel as ek vroeg begin planne maak? Oor drie maande is ek vyf

tien, en dan is dit net ’n kwessie van tyd voor ek agtien is, dan 

kan ek op die program gaan. In 2023 is ek negentien, dis wan

neer ons gaan vlieg. Wel, nie tegnies vlieg nie, as ons eers uit 

die aarde se atmosfeer is, dryf die motore die ruimtetuig waar 

dit moet gaan. Maar dis nie nou belangrik nie.”

“Wat wil jy op Mars gaan maak?”

Maddie skud haar kop asof sy met ’n swaap te doen het.

“Kyk om jou rond. Wat gaan ek hier mis? Ouma maak mo
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leste en Ma weet skaars van ons bestaan, sy stres oor haar stu

dente. En Pa, wat óf konsulteer óf in die hof is; ons sien hom 

skaars. Skool is ook nie te great nie. Maar as ek op Mars is, lyk 

alles anders, Aarde is maar net ’n blink planeet, soos Venus. 

En ons sal die eerstes wees wat voetspore op Mars los. The new 

frontier.”

“En wie gaan vir jou betaal? Pa kla oor ons skoolgeld en al 

die ander goed, hy gaan nie geld op so iets mors nie. Dit gaan 

mos megabucks kos om so ’n trip te maak?”

“Mars One sponsor almal, dis hulle projek, hulle het sakke 

vol geld. Almal wil ’n stukkie van die aksie koop, mense adver

teer en betaal klomp geld om hulle produkte in die projek te 

kry. Dit gaan my nie ’n sent kos nie.”

Wim dink oor alles na, en dan besluit hy dat hy liewer nie 

vir Maddie gaan vra of sy hom sal mis nie. Hy wil nie die ant

woord hoor nie.

“So gaan jy Ma en Pa se toestemming vra?”

“Is jy mal? Hulle sal uitfreak as hulle van my planne uit

vind. Of liewer, Ma sal, en haar verf teen die mure uitgooi. Pa 

sal strikvrae stel, hy sal maak of ek in die getuiebank staan. 

Ek kan hom al hoor, vrae soos: Hoe verplaasbaar dink jy is die 

mens se psige weg van die aardbol af? Of: Sal so ’n rit evolu

sionêr eise stel? Vrae wat nie eens lekker sin maak nie, en defi

nitief nie antwoorde het nie. Jy weet hy praat oor ons koppe as 

hy ’n punt wil maak.”

Wim is beïndruk.

“Waar kom jy in elk geval aan sulke vrae? Jy klink nou net 

soos Pa.”
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“Dis vrae wat mense op die Mars One se website intik, dis 

waar ek dit gelees het. Soos ek sê, maak nie veel sin nie.”

Sy bal haar vuis.

“Nee, ek dink nie ek gaan hulle toestemming vra nie. Ek sal 

’n ander plan moet maak.”

Sy gaan lê op haar bed en druk oorfone in haar ore, maar 

die musiek is so hard dat Wim die lirieke van David Bowie se 

“Space Oddity” duidelik kan hoor.

I am sitting in a tin can

Far above the world

Planet Earth is blue

And there’s nothing I can do

En op daardie oomblik dink hy hy verstaan so effens wat 

in Maddie se kop omgaan: Sy wil die blou aardbol van ver af 

sien, deur die venster van ’n ruimtetuig. Sy wil almal wegdink 

en kontak maak met Major Tom, die ruimtevaarder wat al so 

lank wag om te hoor van Ground Control.

Alles splinternuut, alles wildvreemd.

En as hy daaraan dink, moet hy toegee dat dit nogal cool 

is dat sy suster Mars toe wil gaan. 

En dat net hy daarvan weet.

Om Mars toe te gaan is iets waaraan hy nooit sou gedink 

het nie. Sy lewe is hier op die aarde. Waar hy nog ’n plan moet 

uitwerk hoe om die LOtaak te tackle en raakgesien te word. 

Maar nie noodwendig in daardie volgorde nie.

Net toe dinge min of meer weer rustig begin raak in die Ver

maakhuis, net toe ouma Hantie begin blend, kom sy ma 
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straataf gery, aan die stuur van ’n geleende bakkie, met Harold 

agterop, uitgestrek op ’n kombers, kake wyd oop.

Toe Wim vra wat aangaan, is sy ma nogal opgewerk.

“Van my studente het begin geraas maak dat dit ’n men

seregteskending is om ’n geraamte aan ’n kapstok uit te stal. 

Hulle het gedreig om Harold te begrawe. Ek het hom net be

tyds daar weggekry.”

Wim en sy ma dra Harold net so op die kombers by die 

tuin hekkie in, stadig en versigtig, met sy ma wat maan dat 

hulle hom nie mag laat val of teen iets stamp nie, sy beendere 

is al taamlik broos, hulle stap al ’n lang pad saam.

Darem is Harold nie te swaar nie, hy sou die geraamte mak

lik op sy eie kon dra as dit moet. Van ekstra hande om te help is 

daar in elk geval nie sprake nie. Maddie is weg vir die middag, 

by een of ander debatsessie. 

Die enigste ondersteuning waarop hulle kan staatmaak is 

ouma Hantie se lopende kommentaar, kompleet of sy saamdra 

aan die las.

Harold het die laaste paar jaar gemaklik gehang aan sy kap

stok by die universiteit se kunsskool, waar sy ma klasgee. Kuns 

en drama. Wim was self ’n paar keer daar om sy ma te help 

verfdoeke oor houtrame strek. Toe hy sy ma gevra het waarom 

Harold dan in haar kunsklas moet hang, was haar antwoord 

eenvoudig dat die geraamte haar beter insigte tot die mens 

se anatomie gee, en sommer ook vir haar studente, wat elke 

stukkie hulp nodig het wat hulle kan kry.

Maar Wim weet nie so mooi nie. ’n Mens verf mos nie ge

raamtes nie? Miskien is dit waarom haar studente nie lekker 
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aan die verf kan kom nie, hulle verf nie mense van vlees en 

bloed nie.

Wim laat Harold stadig sak tot op die vloer van die ateljee 

en gee ’n tree terug.

“Eendag sal Ma hom seker self moet begrawe?”

Sy ma gee ’n snork van verontwaardiging.

“Oor my dooie liggaam begrawe ek hom. Hy sal my nooit 

vergewe nie, hy’s te gewoond aan die oopte.” Sy kyk om haar 

rond.  “En ten minste is hy veilig hier. Niemand kom op die erf 

sonder Bella se toestemming nie.”

Al wat Wim weet van Harold, al wat enigiemand weet van 

Harold, sover sy kennis strek, is dat Harold dateer uit sy ma se 

vroeë universiteitsdae, en dat Harold haar lewe gered het toe 

sy nog ’n jong student was. Harold het in haar koshuiskamer 

aan sy kapstok gehang toe ’n vreemde man daar ingebreek het 

terwyl sy sit en studeer. Die man het sy ma met ’n mes gedreig, 

maar toe hy Harold gewaar, het hy hom simpel geskrik en weg

gehardloop.

Harold, die beskermer, soos sy ma hom soms noem, wat 

blykbaar nie een mens is nie, maar ’n versameling van bene 

wat hulle pad saam gevind het, en wie se een arm baie korter is 

as die ander – miskien omdat dit nie ’n mensbeen is nie?

Toe hulle kleiner was het hy en Maddie mekaar bang ge

maak met stories van rowers wat grafte plunder en beendere 

stukstuk opveil en verkoop by ’n mark iewers in die middel 

van ’n woud. Of mans met lang jasse wat met tasse vol half

menshalfdiergeraamtes in ondergrondse tonnels rondstap 

om afsprake met kopers na te kom.
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Maar eintlik weet hulle niks. Sy ma praat nie daaroor nie.

“Ag wat, dis ’n lang storie,” is haar standaardantwoord as 

iemand vra.

En een ding staan nou vas, sover dit sy ma aangaan: Harold 

se swerwersdae is vir altyd verby; hy bly vir die res van sy dae 

by haar aan’t huis.

En nou hang Harold gemaklik aan sy kapstok in sy ma se 

ateljee met die uitsig oor die blou swembad, met kake perma

nent aan die grynslag asof hy gaande is oor sy nuwe adres. En 

die bure se drie katte skree soos besetenes van agter die hei

ning, maar bly buite sig. Dis nie ’n slegte ding nie, reken hulle 

ma, die katte het net gepla, en rondgeloop oor haar papiere en 

haar verfpotte omgestamp.

Bella die Boerboel het later die middag aan die nuwe aan

komeling kom ruik, en vinnig ’n plassie onder Harold se voete 

gemaak voor iemand kon keer. Darem het sy nie aan die been

dere begin kou nie, dink Wim verlig. Small mercies.
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