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 In een van C.S. Lewis se Narnia boeke, ek dink dit is “The horse and his boy” 
of “Prince Caspian” het ek, as tiener, gelees dat van die pratende diere in Narnia, 
besluit het om wild te raak, en so hulle vermoë om te kan praat opgegee het. Die 
diere het ook uit Narnia uit getrek na lande waar diere nie praat nie. Hulle het baie 
daarna uitgesien. Die perde kon byvoorbeeld nou wild in die gras rol. Iets wat diere 
nie sommer in ’n beskaafde land soos Narnia sou doen nie. 
 C.S. Lewis het ook in sy boek gevra, wat sal gebeur as mense besluit om 
weer wild te raak? Toe ek dit gelees het, het die vraag my vreeslik bang gemaak. Ek 
het gereeld nagmerries oor wilde mense gekry. Ek kon, soos dit is met drome, nie 
werklik onthou wat in die nagmerries gebeur het nie. Ek onthou wel in een van my 
drome ‘n klomp mense wat om ’n groot vuur (een van daai groot kampvure) dans 
saam met ’n klein bokmannetjie. Ek sal daardie bokmannetjie nooit vergeet nie. Hy 
het twee bruin harige pote, kaalbolyf, en ’n lang bruin baard gehad. Ek kan nie 
onthou of hy horings op sy kop gehad het nie… dalk nie. Ek onthou wel hoe wild die 
mense om die vuur gedans het, geen van hulle het gelyk of hulle die bokmannetjie 
aardig vind nie.  
 Gelukkig het die nagmerries my in matriek verlaat, maar die gedagte van die 
wilde mense het my nie verlaat nie. Dit het amper ’n hunkering en ’n obsessie vir my 
geraak om ook wild te leef.   
 Ek het op skool my eie obskure ’one-man-band’ gehad, genaamd ‘Z-Z mark 
the car crash’, die ‘Z-Z’ aan die voorkant van die naam was strategies geplaas. Dit 
sou help dat my aanhangers dadelik die CD (voor “MP3” en “iTunes”) op die rakke 
kan kry, hulle hoef net direk na die laaste alfabetiese rakkie toe loop. Later het ek 
agtergekom daar is reeds ‘n band met so ’n tiepe naam; ZZ Top. Ek het eenkeer na 
hulle geluister… Wat ‘n gemors!  
 Een van die beter liedjies wat ek geskryf het, het oor die lewe van wilde 
mense gegaan. Die stuk was gespeel met ’n hewige gemodifiseerde kitaar, my 
dromstel en paar klavier geluide. Ek het met ’n diep stem gesing. Om my stem 
dieper te kry het ek deur ’n pyp gesing, wat vasgemaak was aan een van daai 
swembad filterdromme. Die klank was pragtig. Ek wens ek kan die woorde van die 
liedjie presies onthou. Dit was iets in die lyn van: 
 

Daar is ‘n land, 
land is mooi,  

mooi is lekker, 
lekker is tesaam. 

 
Almal is hier tesaam, 

almal is daar,  
daar is ’n land,  
daar is ’n land. 

 
Daar is ’n land, 

niemand het geld nie, 



niemand is skaam, 
daar is ’n land. 

 
Almal werk vir almal 
almal werk saam, 

niemand vra hoekom nie, 
niemand wil kla. 

 
Daar kort wel nog verse, ek weet, maar dit is al wat ek kan onthou. 
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In die donkerte van Oemdjie se siel, in sy diepste gedagtes, word idees soos ‘n 
pitsweer ryp gekweek, sodat dit kan uitspuit en die wêreld besmet met die etter van 
waansin. Oemdjie sit in ’n vuil, vrot, stink kamer. Daar is ‘n paar koerante op die 
grond; hy het verlede week sy matras verruil vir sy gunsteling dwelmmiddel. Hy 
verdun die middel dan met bensine en batterysuur, sodat dit langer kan hou. Sy hare 
is vuil, sy gesig oortrek met swart koppies; daar is ’n nes van hulle op sy linker wang 
Hy is geklee in ’n vuil denim oorpak. Vroeër vandag het hy ’n senior burger dame 
dood gesteek met ’n gebreekte bottel en haar handsak geneem. Die lyk lê 
toegegooi, onder ’n herfsblaar tapyt. 
 Die senior burger was oppad na haar dogter, en het kortpad, met die bos 
langs paadjie gestap. Omdat dit laat oggend was, het sy nie gedink daar sal 
moeilikheid wees nie, maar Oemdjie was slim, baie slim. Hy het gewag soos ’n wilde 
hiëna, geduldig en geluidloos. Daar was ’n oomblik gewees wat Oemdjie gedink het 
dat niemand gaan kom nie. Die wag het lank geword, sy maag het begin werk en hy 
moes poef. Omdat hy ’n wilde hiëna is kon hy nie sy wegkruip plek net opgee nie. Dit 
is regtig ’n goeie wegkruip plek en hy het ’n wonderlike uitsig oor ’n groot deel van 
die voetpad. Oemdjie het besluit om eerder in sy broek te poef. Hy het baie daarvan 
gehou. Dit was so ’n lekker warm en sagte gevoel. Hy onthou skielik, hier waar hy 
nou bedwelmd in sy kamer op die koerante lê, dat hy homself nog nie skoongemaak 
het nie. 
 Na die moord en rooftog op die senior burger, het Oemdjie homself bietjie 
bederf, deur die inhoud van haar handsak vir vars hoëgraadse dwelmmiddels, wat 
mens net by Tannie Kobie op die hoek kan kry, te verruil. Tannie Kobie besit die 
helfte van die woonbuurt se geboue. Die kamer wat Oemdjie tans in lê behoort ook 
aan haar. Sy gee die kamer aan Oemdjie in ruil vir sekere ‘gunsies’. 
 Oemdjie raak aan die slaap en begin droom. Hy droom hy is in ’n 
ondergrondse kamer, hy is nie seker hoe hy dit weet nie. Oemdjie weet niks nie, en 
hy gee ook nie om nie, as hy omgegee het sou hy die volgende gesien het: Die 
ongepleisterde mure wys nat plekke, wat ondergrondse watersyfering aandui en 
daar is muf kolle wat orals teen die mure en plafon groei. Die kamer is vierkantig, 
daar is geen vensters nie. Daar is ’n dik staal deur, sonder enige handvatsel of slot 
gat. Die kamer is heeltemal klank dig. Die kamer ruik na ’n mengsel van jik, pis en 
bloed. Oemdjie kry koud en hy bewe. 
 Die deur gaan oop, en daar kom ’n lang mensagtige vorm in. Hy het ’n lang 
wit leerjas en swart ‘Cowboy Boots’ aan. Hy staan met sy rug na Oemdjie toe. 
Oemdjie is baie bly, want hy is vreeslik bang om na sy gesig te kyk, hy weet wat hy 
gaan sien en hy wil dit nie sien nie. Die gesig wat lyk of dit in ’n kleuterskool kunsles 
gevorm is, sy oë is verskillende grotes, en lyn nie mooi op nie. Die een wangbeen is 



ingeduik, amper asof die wangbeen weg gevreet was deur ’n sweer. Die ‘Cowboy’ 
glimlag, maar dit lyk eerder asof hy skree. Die ‘Cowboy’ kyk na Oemdjie en sing vir 
hom:  
 

“Een, twee, drie, vier wat het ons nou hier?  
Die deur staan oop, jy moet gaan.  
Ons sien jou nou, dan is dit klaar!  

Een, twee, drie, vier klaar is ons met jou!”  
 

 Hy rek sy mond groot oop sodat Oemdjie binne in sy keel ‘n helder lig sien. 
Oemdjie verstaan nie wat nou gebeur nie. Hy sien ander mense inkom, die mense is 
kaal en blaf en grom. Die ‘Cowboy’ se mond is groot oop en hy lag as hy in die 
rondte draai. Die mense blaf, en spring en pis teen die mure. Oemdjie skrik wakker 
en vergeet dadelik van die droom. Hy sal dit nie onthou nie. Hy het in sy broek 
gepiepie. Omdat sy piepie lekker warm voel maak hy sy oë toe en slaap droomloos 
verder. 
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 My sterkste vakgebied, op universiteit, was chemie. Ek het Meesters- en later 
Doktorsgraad daarin gekry.  
 Omdat ek belang gestel, inderwaarheid gesmag het, na ’n ander leefwyse, het 
ek vriende gemaak met mense wat ook soos ek dink. Een van hulle was ’n pragtige 
meisie, met die mooiste glimlag in die wêreld. Kobie het natuurwetenskappe 
gestudeer, en was vuur en vlam, net soos haar bos rooi hare. Sy het my geïnspireer 
om die Doktorsgraad op ’n dwelmmiddel, wat die Duitsers tydens die tweede wêreld 
oorlog aan gewerk het, te doen en verder te ontwikkel. Die Dwelm was oorspronklik 
ontwikkel om soldate meer stamina te gee, sodat hulle langer ure in die sneeu kan 
spandeer, deur die brein so te stimuleer dat die oorlewingsinstink oorneem. 
 Kobie glo dat evolusie verkeerdelik, die mensdom se breinkrag verbeter het 
en nie die instink nie. Sy glo dat hierdie dwelmmiddel die fout sal herstel. Sy het my 
vertel dat: “Die mense wat op hulle instink lewe, nader aan die natuur lewe. Hulle sal 
nie die natuur beskadig soos ons tans doen nie.” Omdat sy ’n natuurwetenskaplike in 
wording was, het sy geweet wat benodig word om die bestaan vir ons mensdom te 
verseker, maar sy het nie geweet hoe om dit te vermag nie. Sy het die antwoord in 
my gesien.  
 Sy is baie oortuigend en nadat ons graad gekry het, het sy vinnig beleggers 
gekry wat my in staat gestel het om ons dwelm verder as produk in ’n ondergrondse, 
klimaat beheerde, laboratorium te ontwikkel. Die laboratorium, uitgerus met die beste 
en nuutste, werk steeds soos ’n droom. Nadat ek en Kobie getrou het, het ons nog 
vir sewe jaar befondsing gekry om ons produk te ontwikkel. Ons het baie suksesse 
gehad, het baie ryk geword. Daar was opgewondenheid by die beleggers wat glo dat 
die dwelmmiddel gebruik sal kan word om mense se chemiese samestelling te 
korrigeer, sodat lewe op ander planete moontlik kan word; wanneer instink oorneem, 
verhoog dit die oorlewingsdrang en vergroot die kans tot sukses. Volgens Stephen 
Hawking is een planeet te riskant vir ons menslike voortbestaan, dus soek ryk 
beleggers werkbare oplossings om nuwe planeet besetting ’n moontlikheid te maak, 
en Kobie het dit geweet. 
 Die Suid Afrikaanse ekonomie het nie regtig ooit weer na Zuma herstel nie, 
beleggers het benoud geraak en hulle fondse begin onttrek. Kobie moet nou meeste 



van haar tyd afstaan om vergaderings met hulle te hou. Daar was selfs van die 
beleggers wat vir haar werk gevra het. Ons produk ontwikkeling is nou so vêr 
gevorderd dat ons proewe op mense al doen. Waar Kobie die mense vandaan kry 
weet ek nie. Sy bring hulle vir proewe, ek toets die produk. 
 
 “Ek kan nie verstaan hoekom niemand in ons produk wil belê nie. Dit is die 
weg! Dit is die antwoord! Sonder dit is daar geen toekoms vir ons as mensdom nie.” 
sê Kobie ontsteld oor haar selfoon. “Ons is so naby, jy is amper daar, jy moet net 
aanhou werk om die produk gereed te kry. Los die res vir my. Ek belowe dat ons ’n 
sukses gaan wees. Ons gaan eers ’n nuwe wêreld hier op aarde begin en wanneer 
die beleggers sien hoe goed dit werk, dan gaan hulle almal weer met vertroue belê.” 
 

4 
 
 My gesig is vandag weer baie seer. Na die chemiese ontploffing, drie jaar 
gelede, het ek besluit om nie weer uit te gaan nie, die mense staar te veel, en net te 
werk aan ons droom. Die nuwe mense wat Kobie inbring wys wonderlike resultate. 
Veral Oemdjie, hy is ’n ster. Kobie gaan hom juis môreoggend weer inbring sodat ek 
hom nog eenkeer kan behandel. Ek weet dat ons binnekort ’n deurbraak gaan maak. 
 


