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Karakter: 

Mevrou Ellis Van Der Pool 

Ellis is ŉ stylvolle, ongeveer agt-en-sestig-jarige dame.  

Sy was vir vyf-en-veertig jaar getroud met Petrus Van Der Pool wat aan ŉ 

hartaanval gesterf het. Sy werk vrywillig in die kerkkantoor. 

Sy dra haar hare in ŉ gemaklike kort styl. Sy het ŉ langbroek, bloes, plat 

gemaklike skoene en ŉ vooskoot aan.   
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STEL 

 

Die verhoog is ŉ deursnit van ŉ oumens se kombuis.  

Daar is linoleum op die vloer. Die meublement is ŉ kitchendresser, ŉ tafel en 

vier stoele, ŉ draadgroentemandjie met groente in en ŉ outydse stoof. 

 ŉ Breimandjie staan langs die een stoel.  

Op die kitchendresser is fotorame. Teen die agtermuur is ŉ prent van tulpe en 

tonele van Amsterdam. 

 

-------------------- 

 

BINNE – KOMBUIS – MIDDAG 

 

Ellis sit op een van die kombuisstoele en brei. Sy plaas die 

breiwerk in die mandjie, staan op en haal ŉ oondbak uit die 

oond. Sy steek met ŉ mes in ŉ skaapboud en bekyk die 

meslem.  

 

ELLIS: (gee ŉ skelm glimlag) Hier word soos konings geëet, al moet ek 

dit nou self sê.  

 

Sy plaas die oonbak terug in die oond en gaan sit weer. 
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ELLIS: Vir jare het ek my opgebak vir die kerk en watse pret het ek 

daaruit gekry? Ouderlinge het later jare nie eens meer 

huisbesoeke gedoen nie. 

 

Ellis tel die breiwerk uit die mandjie uit en brei vir ŉ kort tydjie 

wanneer sy dan bewus word van die gehoor. Sy plaas die 

breiwerk op haar skoot neer. Sy skuif agtertoe in die stoel en 

maak haarself reg vir gesels. 

 

ELLIS: Heigend hert! ... My gedagtes was darem nou ver weg gewees.  

 

 Sy gee ŉ stout laggie en kyk peinsend na die gehoor. 

 

ELLIS: Ek probeer vanmiddag uitpluis waar hierdie besigheid met die 

motorfietse nou eintlik begin het. (dink) Die ding het seker lank 

reeds, voordat die meisiekind daar by die kerkkantoor ingestap 

het, begin. 

 

 Kyk denkend na die gehoor. 

 

ELLIS: Ek sal julle vertel van die oggend toe die meisiekind daar 

ingestap het, maar dit is al amper teen die hond se stert af en dit 

gaan nie ŉ baie duidelike prentjie skets nie. (dink) En dan weer, 

om te ver terug te gaan sal vir julle eindeloos verveel.  
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 Ellis brei twee steke en eindig die ry af. Sy sit die breiwerk in die 

mandjie.  

 

ELLIS: Laat ek dan maar by die oom se dood begin.  

 

 Gee ŉ laggie en kyk na die mense in die voorry 

 

ELLIS: Sommer ŉ grappie. (laggie). Ek sien hoe sug julle hier in die 

voorste duur sitplekke. (dink) En buitendien daar was geen 

vreeslike omwentelinge na die oom se dood nie. Ek het 

voortgegaan om Colgate, Omo en Sunlight te gebruik. So 

ontspan maar, want daar is nie veel te vertelle nie. (dink vir ŉ 

geruime tyd)  

Dit was omtrent so ŉ maand na die oom se afsterwe toe 

dominee Gerber my nader om te hoor of ek kans sien om in die 

kerkkantoor te werk. Oom Hans wou glo, na vele jare, die tuig 

neerlê. (dink) Ek dink meer ou Hans wou ernstig begin vry na 

tannie De Goede. Ons oumense doen mos die vrywerk in die 

dag wanneer daar bingo en rolbal gespeel word. Die aande 

kruip ons maar vroeg in. (kyk na mense in voorry) Nee sies man 

julle. Lyk my geld kan ook maar nie ordentlikheid koop nie.  

 

 Ellis haal ŉ baal wol uit die breimandjie en begin dit ontknoop. 
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ELLIS: Volgens dominee Gerber was ek, met my boekhoukennis en tyd 

op hande, die geskikste een vir die pos. Voor die oom se aftrede 

het ek vir jare die slaghuis se boeke gedoen. Maar toe die oom 

aftree het ek opgehou, want ons het baie rondgery en gekuier 

en ek wou nie meer verantwoordelikhede hê nie. Dus toe 

dominee kom met hierdie proposisie was ek alte gretig, want ek 

was uitgehonger vir bietjie van ŉ verandering. Daar is ook net 

soveel onkruid wat uitgetrek kan word en die huis kan ook net 

soveel keer gespringclean word. Vandag is ek ook oortuig dat te 

veel tyd op hande en ledigheid voorwaar die duiwel se 

oorkussing is. 

 

 Ellis kyk met ŉ stout glimlag na die gehoor. 

 

ELLIS: En skielik is hierdie voorry wakker. Ryk mense word ook net 

deur gruwelrigheid vermaak. Julle kan maar terugsit. Ek gaan 

nie uitbrei oor my ledigheid nie. 

 

 Ellis sukkel met die wol wat nie wil ontknoop nie. Sy kry die 

knoop uit en haar aandag is weer by die gehoor. 
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ELLIS: Kort nadat ek in die kerkkantoor begin het, het dit my maar 

verveel. Dit het my net ŉ oggend geneem om myself te vergewis 

van my takies en na die eerste dag in daai kantoortjie het ek 

besef dat ek vir die grootste deel van die dag gaan rondsit met 

niks om te doen nie. Die tweede dag het ek blokkiesraaisels 

ingevul. (dink) Die derde dag het ek uitgeknipte resepte ingeplak 

en die vierde dag het ek my breiwerk saamgeneem. Maar dan 

kan mens ook net soveel truie brei en dan is daar nie meer 

mense wie dit wil dra nie. En die jonglot dra mos nie gebreide 

truie nie.  

Ek wou nie verkondig dat dit ŉ eentonig werkie is nie, want 

oumense is mos nie veronderstel om verveeld te raak nie. Ons 

moet selfs opgewonde wees daaroor om asem te haal. (dink) 

Op ŉ dag het ek aan dominee voorgestel dat ŉ jonger dame so 

af en toe moet kom kyk wat daar aangaan. Maar die jonglot was 

te slim gewees om daar vasgevang te word. Lojaliteit teenoor 

die kerk het my maar vir ŉ paar jaar laat vasbyt. 

 

  Ellis kyk op haar horlosie. 

 

ELLIS: Ek sit en praat so en dis wragtag al ver verby my teetyd.  
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 Ellis staan op en strek haarself. Sy stap na die kitchendresser 

en sit ŉ teesakkie in ŉ koppie. Sy gooi warm water vanuit ŉ 

warmwaterfles in die koppie. 

 Na ŉ tydjie druk Ellis die teesakkie uit en kom sit weer. Die tee 

word tussendeur die geselsery gedrink.  

 

ELLIS: En toe op ’n dag is daar ŉ sagte klop aan die kantoordeur. 

  

 Ellis lig haar vuis op en klop in die lug. 

 

ELLIS: Voor ek kon uitmaak of dit wel ŉ klop aan die deur was, word die 

deur stadig oopgestoot en ŉ vriendelike gesiggie loer vir my. Ek 

het vir haar geglimlag en sy het die deur oopgeskuif. 

Uitgehonger na geselskap spring ek uit my kantoorstoel en wink 

die kind die kantoortjie binne. Haastig stap sy in en gee my die 

hand. Met ŉ stewige greep stel sy haarself voor as Becky en 

sonder enige uitnodiging van my, gaan sit sy in die 

besoekerstoel. 
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ELLIS: Ek stap haastig terug om die lessenaar en gaan sit. (leun effens 

vorentoe) Ek leun bietjie vorentoe met ŉ belangstellende 

houding en met ŉ soet stemmetjie vra sy of sy pla. Natuurlik nie 

verseker ek haar en spring op en sit die ketel aan. Sou ek koffie 

aanbied sal sy langer bly; wat ookal haar rede vir die besoek 

was. Ek het ’n bordjie voor haar neergeplak, die koekblik 

oopgemaak en vir haar koeksisters aangebied. Sy het net twee 

in haar bordjie gepak.  

 

 Iets val Ellis by. Sy staan op en stap na die kitchendresser. Sy 

haal ŉ koeksister uit die koekblik; sit dit op ŉ piering en stap 

terug na die stoel. Sy gaan sit. 

 

ELLIS: Soos nou, het ek altyd ŉ lekker bakdingetjie in die kantoor 

gehad. ŉ Soetdingetjie het al baie stukkende harte getroos en 

baie humeure tot bedaring gebring. (ŉ teer glimlag) Ai, oom 

Petrus was so lief gewees vir koeksisters. Kon dit vir hom 

oggend en aand voorsit. Becky het die koeksiters ŉ 

ongeïntereseerde kyk gegee en ŉ pakkie sigarette uit haar 

hempsak gehaal. Sy het beduidend gevra of sy mag rook. Ek 

het haar die versekering gegee dat ek niks teen rook het nie, 

maar dit word nie op die kerkgronde toegelaat nie.  
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ELLIS: Die oom het tot op sy laaste dag nog gerook. Glad nie belang 

gestel om op te hou nie. Gesê hy gaan eerder jonk en gelukkig 

dood as om ’n bitter oumens te word. En dit is presies wat hy 

ook toe gedoen het.  

Ek het haar probeer oorreed dat die koeksisters die lus vir ’n 

sigaret sal wegneem. Haar terughou was dat nie eens die blik 

koeksisters haar lus vir ’n sigaret sal wegneem nie en sy het die 

pakkie sigarette terug in die hempsak gesit.  

Ek was teleurgesteld dat sy sigarette bo my koeksisters verkies 

het. Ons het mekaar ongemaklik aangekyk. God se dank het die 

ketel gefluit. In stilte het ek vir ons koffie gemaak. Sy het vir drie 

suikers gevra. Die lewe is onreverdig. Sy drink stroop en haar 

lyfie lyk na ŉ strepie. Ek drink bitter koffie en tee en my lyf lyk 

soos ŉ sleg gestopte streepsak.  

Met die neersit van die koppie voor haar het ek ŉ simpele ou 

sêdingetjie geuiter oor suiker en soetwees. Kan nie eens onthou 

wat dit was nie, maar dit het darem die ongemak ŉ bietjie verlig. 

Sy het haastig tot die rede vir haar besoek gekom. Sy was in ’n 

all girls biker’s club en hulle sal graag die tannies van die kerk 

wil neem op ’n breakfast run. (stilte en kyk uitdrukingloos na die 

gehoor) Ja, net so het ek vir haar sit en kyk, want ek het geen 

benul gehad waarvan sy praat nie. 
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ELLIS: Ek kon dink dat die ou meisietjie dikwels draf om daardie mooi 

lyfie te kan hê. Maar ek wou haar stuit om nie verder tyd te mors 

nie. Die ou vrouens van die gemeente was selfs te lui om te 

loop.  

 Giggelend het ek gevra hoe sal ons ou tannies dan nou lyk as 

ons in die pad afhol? Sy het uitgelate gelag en verseker dat dit 

was nie ŉ hollery waarvan sy praat nie, want sy sal ook nie 

hardloop as niemand haar nie jaag nie. Sy het aan my 

verduidelik dat hulle Sondagoggende, met hulle motorfietse, 

uitry en dan iewers stop vir ’n ontbyt. Dit was glo ’n breakfast 

run. Sal my leer om ook nie altyd alles hardop te sê wat in my 

kop opkom nie.  

Dit het prettig geklink maar ek kon nie die kloutjie by die oor 

bring oor hoe bejaardes daaraan deelneem nie. Ry ons na die 

eetplek en eet daar saam met hulle? Nee, het sy verder 

verduidelik. Hulle sou ons oplaai en ons ry saam met hulle tot by 

die plek waar ons ontbyt eet. Daaruit moes ek aflei dat ons, die 

bejaardes, saam met hulle op die motorfietse ry, maar ek het 

gehoop my afleiding was verkeerd.  

Vir duidelikheid het ek gevra waarmee ons ry. Met die 

motorfietse was haar antwoord en ek het in ongeloof haar 

antwoord herhaal. Wat het haar laat dink dat motorfietsry is iets 

wat ’n spul ou vroumense sal wil doen?  
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ELLIS: Ek kon nie dink aan een van ons wat sommer op ’n motorfiets 

gaan wil klim nie. En boonop was daar is nie ’n manier hoe 

hierdie ou vrouens hulle bene oor ’n motorfiets kon swaai nie. 

Jare terug het ek styf agter oom Petrus op sy scooter gesit, 

maar dit was nog in die dae toe hy na my gevry het. 

Sy het my ingelig dat ’n paar van die motorfietse het sidecars vir 

die wie nie op ’n motorfiets sou kon klim nie. Dit sal meer van ’n 

petalje wees om die ou vrouens in ’n sidecar in te kry was my 

redenasie daarop.  

Ek was gekonfyt daarin om ou vrouens te oorreed om dinge aan 

te durf. Soos om die seniors te kry om toneel te speel, om 

kinders op te pas en honde te stap, maar ek het my vernuf 

betwyfel om hulle te kry om motorfiets te ry. 

Alles het steeds nie sin gemaak nie en ek wou nie ondankbaar 

klink nie, maar ek moes vra. Vir watter rede sal meisiekinders, 

wat motorfiets ry, ’n spul ou vroumense wil saamneem? Om wat 

mee te doen?  

Sy het glad nie te nagekom vertoon nie en verduidelik dat dit is 

glad nie so sinister soos ek dit laat klink nie. Hulle het glo al 

heelwat mense, vir wie dit onmoontlik is om motorfiets te ry, 

saamgeneem op ’n breakfast run. Die vorige naweek het hulle ’n 

groep gesiggestremdes saamgeneem. Sy het my daarop attent 

gemaak hoe negatiewe goed aan bikers gekoppel word en 

sodra hulle uitreik na die gemeenskap word daar gewonder oor 

hulle motiewe.  
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ELLIS: Wat ook op daardie stadium nog in my kop gekrap het was die 

all girl’s club. Ry hulle, wat die meisiekinders is, die motorfietse? 

Waarop sy ja geantwoord het. En toe vra ek daai vraag wat 

mens wens jy het nooit gevra nie. Die vraag waar jy jouself 

kasty oor jou nuuskierigheid… Nou waarom ry hulle mans nie 

saam nie? 

Maar nou moet ek vir julle eers dit sê. Vir ŉ paar jaar voor 

hierdie meisiekind se besoekie was my gehoor al nie meer van 

die beste nie en moes ek soms my kop effens skuins draai om 

beter te kan hoor.  

Ons het nie mans nie, want ons is lesbiërs. (rus) Ja, net so het 

sy dit gesê. 

Toe sy daardie sin uiter was my kop nie gedraai nie en ek was 

oortuig daarvan dat ek verkeerd gehoor het. Vir ŉ lang wyle het 

ons mekaar aangekyk.  

 

Ellis kyk in die koppie. Die tee is klaar gedrink en sy plaas die 

koppie op die tafel. 
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ELLIS: Tot op daardie dag het ek nog nooit iemand die woord lesbiër 

hardop hoor sê nie. Nog nooit ooit nie. Ek praat nou nie van die 

mense op die tv nie. Ek was baie seker dat ek verkeerd gehoor 

het. Dat hulle vegetariërs of lebanese of iets dergliks was. 

Hoekom, as hulle daai vrouens was wat onder mekaar se rokke 

in is, wou hulle oumense op ’n motorfietsrit neem? Om wat te 

doen? Wat doen daardie soort mense met oumense? 

Julle is wat? Het ek lomp vir haar gevra. Lesbiërs het sy sonder 

om te blik of te bloos geantwoord. Ek is nie ŉ mens wat sommer 

spoke opjaag nie, maar ek kon aan my water voel dat daar ŉ 

allermintige tameletjie aan die kom was. Met wie sou ek kon 

koukus oor hierdie versoek, want dit was inderdaad ŉ 

aangeleentheid van uiterste sensitiwiteit. Nie dat ek bang was 

vir onstuimighede nie. In my persoonlike lewe was ek al deur 

diep waters en deur die jare was ek soms ingetrek by lelike 

dinge. Soms was dit nodig dat ŉ vrou van die gemeente 

saamgaan wanneer ŉ ouderling ŉ gevalle vrou van die 

gemeente besoek. Ek was geken as ŉ vrou met ŉ sterk 

konstitusie en ŉ koel kop en was saamgeneem om menige 

dronk vroue, boosaardige vroue en versteurde vrouens tot 

bedaring te bring. (laggie) As die ouderling nie saam was nie, 

sou ek hierdie histeriese vroumense baie vinniger tot bedaring 

gebring het. (hou gebalde vuis voor haar uit) 

 

Ellis haal ŉ selfoon uit haar voorskootsak en bekyk dit. 
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ELLIS: Dit is ŉ koue wêreld waarin ons lewe. Ons vriende en familie is 

in ons selfone en niemand is in ons arms nie. 

 

Ellis druk ŉ paar knoppies en sit die selfoon terug in haar 

voorskootsak. Vir ŉ tyd sit en dink sy. Sy skud haar kop. 

 

ELLIS: Waar was ek nou weer gewees?  

 

 Ellis staan op en haal vier aartappels uit die groentemandjie en 

plaas dit op die tafel. Sy neem ŉ fotoraam vanaf die 

kitchendresser en kyk vir ŉ wyle daarna. Sy vee liefderyk 

daaroor en sit dit terug. Sy gaan sit en skil die aartappels. 

 

ELLIS: Ek kon insien dat sommige vroumense lesbiërs wil wees. Of 

sommige vrouens selfs lesbiërs moét wees. Vir deesdae se 

vrouens kan dit ’n gesukkel wees om die regte mannetjiesmens 

te vind. So ja, ek kan dit insien dat hierdie arme vrouens so 

onder mekaar vir mekaar vat. Ek kan ook insien dat die 

mannetjiesvroumense nie gaan staan en vroutjie wees vir ŉ 

mansmens nie en dat hierdie vroumense dan eerder vir hulle n 

eie vroutjie kry. So ja, gedeeltelik kan ek die besigheid verstaan. 

(dink en skud kop)  

 

 Ellis tel die koppie op en wanneer sy ŉ slukkie wil neem; sien sy 

dat die tee op is. Sit weer die koppie kopskuddend neer. 
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ELLIS: Maar die meisiekind wat daardie oggend voor my gesit het, sou 

geen tekort gehad het aan mansmense nie. Sy moes seer 

sekerlik die vroutjielesbiër gewees het. Alhoewel die geruite 

hemp my bietjie laat wonder het. 

 

 Ellis dink in stilte vir ŉ tyd; staan op en haal die boud uit die 

oond uit. Sy sny die aartappels daarby in en plaas die bak terug 

in die oond. Sy gaan sit. 

 

ELLIS:  Waar was ek nou weer met my storie gewees? (dink) O ja. Ek 

wou vir die ou kindjie uitvra na waar sy die pad byster geraak 

het. Nie dat ek enigsins ŉ oordeel fel oor die soortvan mense 

nie. Ek kon net nie begryp hoe die meisiekind voor my so iets 

kon wees nie. Ek het gewonder of haar ouers weet sy behoort 

aan hierdie besigheid. Hoe sal ŉ moederhart kan verstaan en 

hoe kan ŉ vaderhart dit aanvaar?  

 

 Ellis dink met deernis oor hierdie vraag.  

 

ELLIS: Ek wou huiwerig by haar weet of almal van die motorfietsklub 

lesbiërs was. Ek moes my asem intrek en fokus om daardie 

woord geuiter te kry. Tot op daardie dag het ek nog nooit rede 

gehad om die woord hardop te sê nie.  
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ELLIS: En hoe eienaardig was dit nie gewees nie. Nadat die woord 

geuiter was, het daar ŉ gevoel van bevryding oor my gespoel. 

Becky het amusant geglimlag en ja geantwoord. Ek het effens 

beneuks gevoel dat sy vermaak was hiermee.  

 

 Kyk weer in die leë koppie en staan op. 

 

ELLIS: Eers moet ek ŉ nattigheidtjie oor my lippe kry. 

 

 Ellis stap na die kitchendresser, sit die ketel aan, gooi 

teesakkies in die koppie. Sy rek haar lyf en doen oefeninkies 

soos bene en arms strek terwyl sy wag vir die water om te kook. 

Sy gooi die water in, roer, haal sakkie uit en bring tee na tafel. 

Ellis gaan sit. 

 

ELLIS: Daarsy. (kyk na gehoor om gedagtes bymekaar te kry) Maak nie 

saak of ons Noeleen, Oprah of Expresso kyk nie, daar is altyd 

die een of ander vrou wat glo nooit moes trou nie, want sy was 

toe al die tyd ŉ lesbiër. En die mans bly ook nie agter nie. Elke 

tiende man is deesdae homoseksueel. Of as hy nie ŉ moffie is 

nie; dan is hy metroseksueel. Lyk vir my maar baie na dieselfde 

ding. 
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 Ellis neem ŉ paar slukkies van haar tee. 

 Sy verloor fokus en sit heimlik en dink terwyl ŉ glimlag op haar 

gesig groei. Dan kyk sy na die voorry. 

 

ELLIS: Ai, kyk waar dwaal my gedagtes nou weer. Ek bloos sommer.  

 

 Ellis staan op. Haal die oondbak uit die oond, draai die 

aartappels en sit die bak terug in die oond. Sy gaan sit weer. 

 

ELLIS: Ek moes die gesprek in ’n ander rigting stuur. Watter tipe 

motorfiets ry sy wou ek weet. Meeste van die meisies ry 

Harley’s. Sy inkluis. Die klub vereis nie dat lede ŉ Harley moet 

ry nie; solank dit net nie kleiner is as ŉ 1000cc nie. As daar 

kleiner motorfietse saamry moet hulle gereeld langs die pad 

aftrek en vir die piskriekies wag.  

Watter VVV dame gaan agterop ŉ 1000cc motorfiets rondjaag? 

En dit op ŉ Sondagoggend wanneer hulle in die kerk moet 

wees.  

 Sy was klaar gepraat. Sy het my gevra vir ’n stukkie papier en 

het haar selnommer daarop geskryf. Ek kon met die vrouens 

praat en sou daar belangstelling wees, kan ek haar laat weet. 

Sou daar nie wees nie en ek wil saamgaan was ek baie welkom.  
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ELLIS: Toe het sy opgestaan en oor die lessenaar geleun; vir my die 

stukkie papier gegee en hartlik my hand geskud. Sy is by die 

deur uit en ek het vir lank na die stukkie papier gekyk. Die 

nommer was in ŉ netjiese handskrif geskryf.  

 Miskien moes ek die stukkie papier opgefrommel het en vergeet 

dat die besoek ooit gebeur het. Maar ek het haar nommer in my 

foontjie gesit, want ek het geweet ek sal weer kontak met die 

meisiekind maak. 

Eers sou ek dit met dominee Gerber moes bespreek, maar my 

nuuskierigheid was so geprikkel dat as dominee nie sy 

goedkeuring gegee het nie, sou ek wragtag steeds gegaan het.  

 Dit het my twee dae geneem om eers my gedagtes te orden en 

toe het ek vir dominee Gerber gaan sien. Dominee het my 

ingelig dat die sinode ŉ paar jaar terug besluit het dat ons mag 

hierdie mense in ons midde toegelaat, maar dat ons versigtig te 

werk moet gaan. Dat insluiting nie verwar moet word met 

aanvaarding nie. Ons moet hulle liefhê, maar ten sterkste hulle 

abnormaliteite afkeur terwyl ons bid vir hul verlossing. Dit was ŉ 

bekvol vir my maar wat ek kon aflei was dat hulle mag aan die 

kerk behoort, solank hulle net nie met mekaar vroetel nie. Dus 

het ŉ uitstappie sy seëning gedra, mits ons ’n paar vrouens is en 

susters met sterk karakter.  

Ek was oor die eerste hekkie en het ŉ VVV ad hoc vergadering 

byeen geroep.   
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Neem sluk tee en besef koppie is leeg.  

 

ELLIS: Die ad hoc vergadering het die vrouens erg nuuskierig gehad en 

daar was nie een verskoning vir afwesigheid nie. Niemand se 

heupe het gepyn nie; geen maaggriep het die rondtes gedoen 

nie en niemand se bloedruk was deur die dak nie. Mev de 

Lange het mevrou Hanekom opgelaai, want sy was nog in ŉ 

rolstoel na die heupvervanging. Mevrou de Bruin, Engelbreght 

en Swart het saam met mevrou Theunisen gery. Ek kon my net 

voorstel watse spoke daar opgejaag was oppad na die kerk toe. 

Die vroue het met vraagtekens op die voorkop die konsistorie 

ingestap.  

 In die VVV gedragskode was geen meldinge gemaak van 

lesbiërs nie. Net so was daar ook niks genoem oor wesens 

vanuit die buitenste ruimte nie. Dus moes ek die saak met 

uiterste versigtigheid voorstel. Ek sou die onbenullige feitjie dat 

hulle lesbiërs was, uitlaat, maar dominee Gerber het my 

vermaan om al die feite op die tafel te sit.  

Dit was asof ek ŉ bom moes ontlont. Knip ek die rooi draad 

pleks van die swarte blaas die vergadering die niet in.  

Sommige van die oumense het seker geglo dat lesbiërs net ŉ 

bangmaakstorie was vir mans wat te lui was in die kooi. Dat die 

mans gedreig word daarmee dat hul vrouens by ŉ lesbiër gaan 

toenadering soek as hy nie sy sokkies optrek nie.  
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ELLIS: Ek het al iewers gehoor dat lesbiërs glo alles van foreplay af 

weet. (dink vir kort tydjie)  

My senuwees was aan flarde en skaars nadat die vrouens 

behoorlik sitplekke ingeneem het, het ek al begin praat. Al my 

voorbereide toesprake was uit my kop gewees. Ek het iets gesê 

soos, ’n groep lesbiërs wat motorfiets ry wil ons bejaardes neem 

op ’n breakfast run. Ek het stilgebly en gewag vir reaksie. Die 

see van gesigte was uitdrukkingloos. My vermoede was dat die 

lesbiese woord nie ingesink het nie. Al wat deur die grysselle 

opgeneem was, was motorfietse. Op daardie tydstip het ek 

voorgestel dat ons eers ŉ lekker koppie tee maak. Ons het in 

stilte die tee gemaak. Dit moes een van die stilste teedrinkery al 

ooit in die konsistorie gewees het. Begrafnisse was meer 

gesellig. Die vroue het teruggekeer na hul stoele en met 

afwagting na my gekyk. Ek het verder uitgebrei en met lang 

sinne vertel dat dit jeugdige vroue is; dat hulle die buitelug 

geniet; dat hulle meer beroepsvroue as huisvroue is.  

Daar was by hulle ook die verwarring oor die breakfast run en ek 

het soos ’n waffers biker dit verduidelik. Niemand het juis 

belangstelling getoon nie en sommige het gedink dit is pure 

lawwigheid. Ook niemand het die woord lesbiër gebruik nie. Dit 

was daai vrouens, ander tipe vrouens en dinggisse genoem. 
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ELLIS: Mevrou de Bruin wou weet waar die goed deesdae vandaan 

kom? Ek het ŉ vermoede gehad dat sy aan lebanese of 

nigeriërs dink, maar het haar nie reggehelp nie, want sy sou 

dalk nog kans sien om met lebanese motorfiets te ry. Maar toe 

bederf tannie Engelbreght die een moontlike stem vir die 

lebanese motorfietsryery deur te vra wat ŉ lesbiër nou eintlik is. 

Koppe het na mekaar gedraai.  

 

 Ellis draai haar kop komieklik soos sy die vrouens namaak. 

 

ELLIS: Ek was seker die heilige vrouens se gedagtes was seksueel van 

aard. Meeste van ons het seker al gewonder wat doen hierdie 

vroumense wanneer dit by kooisake kom. Mevrou Hannekom 

het soos ŉ muishond rondgekyk vir wie gaan antwoord. 

Hestertjie du Plessis het saggies geuiter dat hulle gespe glo 

goed vas aan hulle lywe. Meeste vrouens het gemaak of hulle 

dit nie hoor nie. Mevrou de Lange het duidelik ‘Nee sies man’ 

gesê. Volgens haar was dit ŉ wolhaarstorie. Sy het glo vanuit so 

’n tipe vrou se mond gehoor dat hulle niks vasgespe nie. Mevrou 

Swart het voorgestel dat ons hulle wegwys na die Dames 

Dinamiek. Volgens haar het dié organisasie se naam meer van 

ŉ butch gevoel gehad. Ja, sy het eintlik die woord butch gebruik. 

Ek het amper agteroor geslaan.  
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ELLIS: Na vele gekibbel was voorgestel dat ek verder ondersoek moes 

instel en dan kom ons weer bymekaar. Dit was geensins nodig 

gewees om my arm daarvoor te draai nie, maar tog het ek 

probeer vertoon asof ŉ helse taak aan my opgedra is. Ons wou 

niemand terug in die wildernis instuur nie. Ons wou hulle daar 

uithelp, maar nie in ons midde in nie. 

  

 Eliis kyk met ŉ stout uitdrukking na die gehoor. 

 

ELLIS: Ek die volgende dag vir Becky gebel en gesê dat ek namens die 

VVV hulle breakfast run sal meemaak. Ek moes my gretigheid 

inhou om nie die vorige aand, net na die vergadering, al te bel 

nie.  

Hulle het juis die volgende Sondag ŉ breakfast run gehad. 

Opgewonde het sy verduidelik dat almal kom by Rooi Els 

bymekaar en eet ŉ ontbyt en dan word daar saamgery na 

Hermanus en vandaar na Gansbaai en dan terug Kaap toe. Sy 

wou weet of sy my sewenuur die Sondagoggend kon oplaai. Ek 

het haar bedank vir die geleentheid en die rooi knoppie gedruk 

asof die foontjie plofbaar was.  

Die gedagte daaraan dat ek op ŉ bewegende motorfiets gaan 

moes sit, het ŉ koue rilling oor my maag laat trek. Balans is 

deesdae nie meer een van my sterkpunte nie. In my veertigs het 

ek yoga probeer. In die geheim het ek die klasse bygewoon, 

want die oom en van die kerkmense sou sê dis van mammon. 
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ELLIS: Ook net sowel ek het my nie van my mense vervreem nie, want 

ek het die klasse na ŉ baie kort tydjie gestaak. Die omvallery 

met die warrior poses was te embariserend. Wie val om as jy op 

albei bene staan? Met die mountain pose kon ek nie eens my 

voet van die vloer aflig nie of ek val om. En die gedowndog was 

net te allervreeslik op my gewrigte. Hoe hulle kan sê dié posisie 

is voordelig, gaan my verstand te bowe. Die mens is nie gemaak 

om so kop-onderstebo te staan nie. Dan is daar nog die simpele 

salute to the sun se op en affery. 

Maar wag. Ek dwaal alweer af. My vrees vir motorfietsry het 

soos mis voor die son verdwyn toe ek begin dink aan watse 

klere ek gaan aantrek. ŉ Geweldig angstigheid het in my 

opgevlam en dit kon op ŉ migraine uitgeloop het. Ek moes 

myself haastig tot bedaring bring, want ŉ migraine kon my vir 

dae plat trek. Ek moes die situasie in hanteerbare stukkies 

opdeel en het by my kop begin. My maag het sommer gegor toe 

ek besef ek het ŉ valhelm nodig gehad. Ek het diep asem 

ingetrek en hard met myself gepraat. Ek wen myself onnodig op, 

want Becky sou seer sekerlik ŉ spaar valhelm hê. (dink oor wat 

volgende op haar streslysie was)  
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ELLIS: Ek het vyf dae oorgehad om motorfietsklere vir ŉ agt-en-sestig-

jarige vrou saam te flans. En dit is nie asof ek vir ŉ vriendin kon 

gaan vra of ek een van haar leernommertjies kan leen nie.  

(lag vir haar eie grappie) (word ernstig)  

Vanaf my vyftigste jaar was ek al baie bewus daarvan om nie 

mutton dressed as lamb te wees nie. So vir my het dit gevoel 

soos ŉ onmoontlikheid om aan te trek wat by my ouderdom 

asook by ŉ Harley sal pas.  

Heelwat ouer mense ry Harley’s maar ek het nog nooit opgelet 

watse klere hulle aan het nie. Veral die mans hier rondom 

veertig, vyftig. Dit is mos die ouderdom waar die mansmense 

heel stuitig raak. Hulle sluit by ŉ gym aan, kry ŉ jong girlfriendjie 

of koop ŉ motorfiets. En dit kan nie sommer enige motorfiets 

wees nie. Dit moet ŉ Harley wees. (dink)    

Ai, kyk waar dwaal ek alweer. Ek het so gedink. Sou ek wel 

leerklere vind, sou ek seker voor die tyd daarin moes rondloop 

sodat ek nie vreemd vertoon nie. Jy kan sommer sien wanneer 

iemand vir die eerste keer in ŉ leerbroek is, want die mens lyk 

opgestop soos ŉ nuwe leerbank. Ek het myself probeer oortuig 

dat my rekjeans meer as geskik sal wees. 

 

  Ellis kyk na die gehoor. 
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ELLIS: Nee man; met rekjeans bedoel ek nie die jeans met ŉ rek om 

die middellyf nie. Ek praat van die tipe wat van rekmateriaal 

gemaak is. 

 

Ellis staan op en strek haar lyf. Sy haal die oondbak uit die oond 

uit. Sy steek ŉ mes in die boud en lyk tevrede daarmee. Sy 

draai die aartappels en sit die bak terug in die oond. Sy gaan sit 

by die tafel. 

 

ELLIS: Ek kon nie aan enige toppie in my klerekas dink wat naasteby 

soos ŉ Harleytoppie lyk nie. My stokou T-hempies kon dalk 

werk, maar hoe koud word dit agter op so ŉ motorfiets? Sou ek 

ŉ truitjie moes saamneem? Ek kon aanvoel hoe ek myself in ŉ 

toestand indink. Ek moes ophou dink en met die probleem gaan 

slaap. My onderbewusyn het al heelwat probleme uitgewerk 

terwyl ek slaap. Die rekjeans en T-hemp was oor ŉ stoel gehang 

met die hoop dat dit die verbeelding sou prikkel. Maar helaas, dit 

het nie so gewerk nie. Na vier aande van rondrol kon my 

onderbewussyn met geen beter uitrusting voor ŉ dag kom nie.  

Op die vooraand van die breakfast run het ek gaan slaap met 

my rekjeans en T-hemp nog steeds gedrapeer oor die stoel. Ek 

het vrede gemaak daarmee dat ek met ŉ ou T-hemp, wat nogal 

with it lyk, ŉ paar tekkies en ŉ bont truitjie sal ry. Ek sou soos ŉ 

geriatric blommekind vertoon.  
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ELLIS: Die nag was ŉ nagmerrie van klere aanpassery in my kop. 

Vieruur daardie oggend is ek stokflou moeg van die aantrekkery. 

Ek het maar opgestaan en ŉ sterk koppie koffie gaan maak. Met 

die beker in die hand het ek voor die klerekas gestaan. Vanwaar 

sou my hulp vandaan kom om ŉ meer geskikte kledingstuk te 

vind, weet die liewe Here alleen. Ek het beide deure oopgegooi 

en teruggestaan. Van hoek tot kant het ek die klere deurgekyk. 

Niks het uitgespring en geskree; hier is ek om jou funky te laat 

lyk nie. Maar steeds het ek nie tou opgegooi nie. Ek het weer 

klere uitgehaal en allerhande kombinasies probeer. Die rekjeans 

het ŉ konstante gebly. Ek het weer elke toppie aangetrek, 

betrag en daarteen besluit. Die swart toppies het goed vertoon 

en dit het my ook skraler laat lyk, maar dan het dit weer te deftig 

gelyk vir ŉ motorfietsrit. Die pastelkleurige bloesies was darem 

wragtag net te koekerig. Die wit bloesies hopelooslik te klinies. 

Die ordentlike T-hemde het gelyk asof ek gaan piekniek hou.  

 Teen sesuur daardie oggend is ek aangetrek in my rekjeans, my 

oudste T-hemp en my tekkies. Die einste klere wat die nag oor 

die stoel gehang het. Ek was te benoud om ŉ truitjie aan te trek 

en het dit saam met my sleutels en handsak by die voordeur 

gesit. 

 

 Ellis gee ŉ skelm kyk na die gehoor. 

 

ELLIS: Julle het seker al gewonder oor die onderklere?   
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 Kyk verbaas na die voorste ry. 

 

ELLIS: Nie? Maar julle is ŉ preutse spul. My buustelyfies was nie van 

so ŉ aard dat dit vervang moes word nie, maar die skouerbande 

het nie meer veel elastisiteit gehad nie. En ŉ vrou se buuste het 

seer sekerlik die maksimum ondersteuning nodig gehad op so ŉ 

motorfietsrit. Ek het oorweeg om ŉ wonderbra aan te skaf, maar 

dit het my skaam gelaat. Was daar dan ŉ seksuele konnektasie 

aan hierdie rit vir my? Ek wil nie spoggerig klink nie, maar vir my 

ouderdom het ek bittermin ondersteuning nodig. Ag nee, ek 

dwaal nou liederlik af. Die lank en kort van die onderklerestorie 

is, dat ek geen verandering aangebring het nie.  

 

 Ellis gee ŉ ondeunde laggie. 

 

ELLIS: (dink) Lastige vrae het op die laaste nippertjie deur my kop 

gegaan. Moes ek haarsproei aanspuit? Nee wat, ek gaan mos 

die valhelm ophê so my hare sal nie deurmekaar waai nie. Ek 

het gesidder oor hoe plat daardie valhelm my hare gaan druk. 

Ek het ŉ tease-kammetjie in my handsak gesit sodat ek net 

haastig, by ŉ kleedkamer, my hare weer kon uitlig. Dit was 

onoordeelkundig van my om die vorige Vrydag my hare te laat 

perm het. 
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ELLIS: Ek het nie gedink aan die valhelm nie, maar aan die ou haartjies 

wat darem net te arrig gelyk het. Moes ek die handsak 

saamneem? Nee wragtag het ek gedink. Dit was darem te 

koekkerig, maar waar sou ek met al die goed gaan?  

 Drie minute voor sewe kom die allervreeslikste gebrul die straat 

op. My maag wou gaan. Ek hardloop na die slaapkamer en 

bekyk myself. Lyk ek nie te uitspattig nie? Is daar genoeg tyd 

om weer te pee? Die gebrul trek in my oprit op. Twee keer word 

die petrol oopgedraai en dan word die engin stil. Hoekom doen 

die bikers dit? Wil hulle seker maak die fiets is aan voor hulle dit 

afsit?  

Toe die staanhorlosie sewenuur slaan, word daar aan die 

voordeur geklop. Ek sluk amper my kunsgebit in. Ek neem ŉ 

paar diep asems in en uit en stap na die voordeur. Ek forseer 

myself om stadig te stap, sodat ek nie te gretig voorkom nie. (rol 

skouers) Terwyl ek stap rol ek my skouers om die spanning in 

my nek skiet te gee. Ek maak die voordeur oop en daar staan sy 

met ŉ leerbaadjie oor die arm en ’n groot glimlag op die gesig. 

Ek swaai die deur oop en wys haar na binne. Die meisiekind het 

heerlik geruik.  

 

 Moet vir ŉ tydjie dink waaroor gepraat was. 
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ELLIS: Toe ek die voordeur toeskuif sien ek ŉ monstrosity van ŉ 

motorfiets in my oprit en ek sien ook hoe mevrou de Lange se 

godyne terugwieg. Ek was so behep met my klere gewees dat 

ek glad nie aan die bure gedink het nie. Sou mevrou de Lange 

kon sien dit was ŉ meisiekind wat van die motorfiets afgeklim 

het? Die kind kon deurgaan vir ŉ klein mannetjiesmens. Dalk 

sou mevrou de Lange dink dit was ŉ aflewering. 

  

 Ellis staan op en haal die oondbak uit. Met ŉ mes toets sy die 

aartappels en boud. Sy klap haar lippe. Sy plaas die deksel 

terug en los die bak uit. Sy gaan sit weer. 

 

ELLIS: Op daai stadium van die spel was dit nog nie te laat om my 

naam in ere te hou nie. Ek kon vir Becky sê ek was nie alte wel 

vir die motorfietsrit nie. Sy het die leerbaadjie na my uitgehou. 

Ek was verward en sy het gesê dit is een van haar ou baadjies. 

My hart het so wild geklop dat ek gevrees het ek ruk my aorta 

los. Dit was ŉ lieflike leerbaadjie, maar sou ek dit kon dra? Dit 

het gelyk of dit so swaar soos ŉ motorfiets is. Alhoewel die 

baadjie lig gevoel het toe ek dit neem, was ek oortuig die 

besigheid sou my grond toe trek. Kom trek aan, het sy gesê. Ek 

staan vas en trek dit aan. Dit het soos ŉ tweede vel gevoel en 

was veerlig op my skouers.  
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ELLIS: Becky het teruggestaan en deur haar tande gefluit. Ek het 

besonders goed gevoel. Hoeveel dekades terug het iemand laas 

vir my gefluit? Ek wil amper sê ek het sexy gevoel. ŉ Fyn 

meisiekind met ŉ groot motorfiets het my sexy laat voel.  

 

 Ellis se gedagtes dwaal vir ŉ wyle. 

 

ELLIS: Becky wou weet of ek reg is vir ons trippie. Ek wou weer gaan 

piepie, maar ek het geweet die gevoel was pure senuwees. Ek 

het seker twintig keer daai oggend gepiepie so dus kon daar nie 

meer ŉ druppel in my blaas wees nie. So met die uitloop het my 

oog die bont truitjie gevang wat by die voordeur lê. Ai, ek sou 

darem alte bespotlik daarin gelyk het. Ek het net my sleutels 

geneem en die handsak, met die tease-kammetjie daarin, langs 

die truitjie gelos. (kopskuddend dink sy daaraan)  

Buite het die realitiet my getref. Op my grasperkie het ŉ 

motorfiets, groter as my motortjie, gestaan. Die ding waarop ek 

moes klim was ook groter as my moed. Ek moes myself 

weerhou om nie terug in die huis in te hardloop nie. Ek het diep 

en stadig asemgehaal en kon voel dat my hartklop reguleer. 

Becky het ŉ valhelm van die motorfiets losgemaak. Sy het dit vir 

my gegee en ek het dit bekyk en kon nie uitmaak watter kant die 

voorkant is nie. Sy het dit by my geneem en op my kop gesit. Dit 

het gevoel asof ek in ŉ ander dimensie ingaan. Van huisvrou na 

biker. Of altans van kerkvrou na biker.  
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ELLIS: Saggies het sy te werk gegaan om ŉ strappie onder my ken vas 

te maak. Ek het selfbewus gevoel oor die los nekvelle. Sy het 

teruggestaan en haar duim in die lug gesteek. Die ou los 

nekvelle was vergete.  

Toe kyk sy my stip aan en sê; Onthou net die mees belangrikste 

reël. Jy leun dieselfde kant toe as ek. Maak nie saak hoe erg dit 

voel nie. En al dink jy ons val om; jy mag nie die anderkant toe 

beur nie. Jy sal onthou? Soos ŉ gehoorsame kind het ek my kop 

op en af geknik.  

Sy het nog ŉ valhelm losgemaak en op haar kop gesit. Net haar 

sagte bruin oë het uitgeloer. Die ogies was kompleet soos die 

kralletjies wat op ŉ teddiebeer se kop vasgewerk word. Uit haar 

leerbaadjiesak het sy opgepofde leerhandskoene gehaal en oor 

haar slanke hande getrek. Toe gooi sy daai kort beentjies oor 

die ysterperd en wikkel haar onderlyf op die swart leersitplek. En 

toe sy haar sit kry draai sy haar kop na my toe en wink dat ek 

moet opklim. My asemhaling het versnel en ek kon voel hoe my 

hart teen die leerbaadjie slaan. Ek het effens lighoofdig gevoel. 

In my jeugjare op die plaas het ek baie perd gery, maar daar 

was ŉ stibeul om in vas te trap. Ek het my asem diep ingetrek 

en stadig uitgeblaas. Na ŉ paar keer kon ek voel my hart raak 

rustiger.  
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ELLIS: Becky kon oplet dat ek soek vastrapplek en het met haar 

leervinger na ŉ stukkie metaal gewys. Ek het getwyfel of ek die 

ou lyf op daardie stukkie metaal sou kon balanseer. En sou ek 

die ding nie aftrap nie? Ek het my voet daarop geplaas; my 

asem diep ingetrek sodat al die spiere genoeg suurstof kon kry 

en met beide hande ŉ greep geplaas op die agterkant van haar 

baadjie. Toe trek ek aan die meisiekind en trap op die yster. 

Triomfantelik rys my liggaam en ek is so verlig dat ek amper 

vergeet om die ander been na die oorkant toe te swaai. Maar ek 

swaai die been en gaan sit met ŉ ploggeluid.  

Ek kyk oorkant die straat. Mevrou de Lange probeer nie eens 

om diskreet af te loer nie. Die gordyntjie is wawyd oopgetrek en 

haar mond was ewe wawyd oopgeval. Ek het regtig nie 

omgegee wat sy sien of hoe sy dit sou oorvertel nie. Dalk het ek 

belaglik gelyk, maar ek het nie belaglik gevoel nie. Ja, ek het 

bang gevoel, maar ek het ook jonk gevoel. Ek het wanted 

gevoel.  

Nog voordat die vrees vir opklim kans gehad het om uit te trek; 

brul daardie motorfiets. ŉ Kragtige trilling trek vanaf my boude 

tot in my dubbele ken. Becky het skuins agtertoe gekyk en gevra 

of ek reg is. Ek was nie, maar het ja geantwoord. Ek het op my 

tande gekners en gewag vir ŉ geweldige ruk onder my liggaam. 

Inteendeel, soos op ŉ sweefspoor het my liggaam vorentoe 

beweeg.  

 



 34 

ELLIS: Ek het twyfelend my arms om haar lyf geplaas. Die motorfiets 

het vinniger beweeg en dit het gevoel asof ek onder my vrese 

uitry. Ek het haar stywer vasgehou en kon haar 

selfversekerdheid aanvoel. Sy was in beheer en ek het veilig 

gevoel. Ons het deur die woonbuurt se strate gery en dit het 

gevoel asof ek ŉ verstokte ou wêreld agterlaat. Ek het geweet 

dat daardie motorfiets teen ŉ ongoddelike spoed kon ry, maar sy 

het stadig en statig oor die teer beweeg.  

In ŉ oogknip was ons deur die Strand. Gordonsbaai het verby 

geglip. En toe die draaie. Alles in my verstand en liggaam wou ŉ 

teenaksie uitvoer. Haar skerp vermaning om saam te leun het 

my bygebly. Ek het my lewe in God se genade en die meisiekind 

se hande gelaat en saam met haar oorgeleun. En voor ek te erg 

kon bangraak was dit lekker. 

 

Sug en kyk hartseer na die gehoor. 

 

ELLIS: Daar was weer ŉ VVV ad hoc vergadering. Ek het vertel dat ek 

ŉ ontbyt bygewoon het. Maar ek was seker dat mevrou de 

Lange hulle in detail vertel het van my motorfietsrit. Ek kon 

duidelik aanvoel dat hulle nie in my terugrapportering belang 

gestel het nie. Nogtans het ek dit gestres dat hulle ŉ 

aangename en dinamiese groep vrouens is.  
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ELLIS: Die kollektiewe mening was dat die VVV nie vereenselwig kon 

wees met ŉ lesbiese motorfietsklub nie. Ek het nie vrae gevra 

nie, want ek het hulle verstaan. En vergewe. Maar die fok weet; 

ek was kwaad. Ek het uitgestap en die meisiekind gebel en 

gevra of sy die aand kerrie by my wou kom eet. 
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