
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ruan slaan sy kasdeur toe.  

 Verdomp! 

 Dis die derde dag wat al sy klere op die grond uitgefoeter lê as hy terugkom van die 

skool af. Liena, hul huishulp, sweer hoog en laag dis nie sy nie, en Jana sy jonger sussie 

lyk asof marshmallows nie in haar mond kan smelt nie!  

 Met ’n sug begin hy weer sy klere een vir een opvou … magtie daar lê selfs ’n kous 

dóér onder die bed. Ruan loer eers so paar keer of daar nie ’n spinnekop of gogga onder 

die bed vir hom lê en kyk nie, voor hy op sy elmboë verder onder die bed inkruip. Net voor 

hy die sokkie wil gryp, hoor hy ’n GROOT kabaal. 

 KA -TOEP 

 Ruan skrik so groot dat hy sy kop teen die bed se onderkant stamp en haastig soos 

’n otter uit ’n gat, boude eerste onder die bed uitseil. 

 Hy sit regop, kyk om hom en met sy een hand vryf hy die knop agter sy kop waar hy 

die eier kan voel vorm. “Stupid, bed!” mompel hy en gee die bed so stamp met sy hand net 

om weer sy pinkie amper te verstuit. Moedeloos staan hy op, nog steeds nie oortuig van 

wat op aarde die geluid is wat hy nou net gehoor het nie. 

 Hy stap by sy kamer uit en loer af in die gang. Iewers in die huis hoor hy Liena haar 

“Jy’s ’n lekker ou Jan”-deuntjie sing, en Jana se kamerdeur onder in die gang is toe … sy 

vang seker haar beauty sleep … mmmpfff! 

 Hy stap terug, en gaan staan stil in die middel van sy kamer en kyk dan stip na sy 

kas … hy kon sweer die deur was toe? Ja … hy het hom nog self toegeslaan? Nou … hoe 

de … wie het die ding oopgemaak? 



 
 

 Ruan skud sy kop heen en weer so asof hy sy albaster in sy kop wil laat rondbons. 

Hy voel of hy dit verloor het! Hy tel die opgevoude klere van die grond af op en pak dit een 

vir een weer netjies in die kas. Net toe hy afbuk om sy sokkies in sy laai te bêre, vang iets 

sy oog. 

 Ruan weet nie of hy hom verbeel nie, maar dis asof  hy ’n lig in sy kas sien flikker 

het. Hy knip-knip sy oë, vryf dit ’n paar keer en besluit dat dit al die vitamiene is wat sy ma 

in die oggende in sy keel afdruk wat hom dinge laat sien! 

 Hy staan op, stoot sy kasdeur stadig toe, so asof hy wag vir nog ’n teken dat hy 

besig is om mal te raak … maar niks gebeur nie. 

 Ruan trek sy skouers op, skop die kas met sy voet voor hy deur toe mik om te gaan 

kyk wat so lekker ruik in die kombuis. 

 KA -TOEP 

 Ruan vries. Hy kyk stadig oor sy linkerskouer … wragties … die deur is oop. 

 Ruan voel hoe die sweet op sy voorkop, arms en sommer onder sy voete begin 

uitslaan. Hy het sy ma belowe hy sal nie weer Ghostbusters kyk nie … en die is nou seker 

sy straf omdat hy nie geluister het nie … “Jip, great … my kamer is haunted,” fluister Ruan 

vir homself. 

 Hy stap stadig nader, beloer eers die kasdeur asof dit nou enige oomblik aan die 

brand kan slaan voor hy nader gaan en op sy hurke voor die kas gaan kniel. Hy weet nie 

regtig wat hy verwag om te sien nie … dalk ’n alien? Of een van daai spoke wat jou 

heeltyd uittart en jou dan ewe skielik pootjie dat jy op jou gesig val? 

 “Daar’s dit weer …” mompel Ruan toe hy die liggies agter in die kas sien flikker. Hy 

skuif sy baadjies kant toe om beter te kan sien en gooi van sy skoene weer terug op die 



 
 

grond. Hy verstaan nie hoekom hy ’n lig sien nie. Hy gee een treetjie nader en klim hande-

viervoet in sy kas.  

 Skaars binne-in die kas, gebeur DIT weer. 

 KA – TOEP … slaan die kasdeur toe agter Ruan. 

 “Uh – Oh” sê Ruan terwyl hy kyk wat voor sy oë afspeel. Eers toe dit pikdonker is, 

sien hy wat hier reg voor hom teen die muur is. ’n Ronde sirkel, wat heeltyd beweeg so 

asof dit ’n oase in die woestyn is. Die ligte van die sirkel wissel tussen blou en pienk elke 

keer wat die golfies heen en weer oor die muur beweeg. 

 “Wow, wat is dit?” vra Ruan verbaas en druk sy hand teen die muur. Soos hy sy 

hand teen die muur druk, gebeur die coolste ding, sy hand gaan regdeur die muur en die 

bewegende oase! 

 “Jissie, ek wens ek kon die ouens dié gewys het!” lag Ruan terwyl hy sy hand 

heeltyd binne en buite die sirkel insteek en dit elke keer laat verdwyn en terugbring … nes 

die portal wat hy altyd op Jeepers Creepers gesien het. 

 Ruan kyk nog effens skepties na die portal voor hom en sonder om twee keer te 

dink, druk hy sy kop deur die ronde gat. 

 SLUUURPPPPPP 

 “WOO-HAAAAA-AAAA,” skree Ruan toe hy met ’n vaart deur die lug skiet. Alles 

voor hom is pikgitdonker en hy weet nie of hy val of opstyg nie, maar dit voel soos ’n 

Anaconda roller coaster wat net nooit einde kry nie. 

 DWAAAA 



 
 

 Ruan val soos ’n sak patats op die koue grondvloer. Hy voel-voel aan sy kop … jip, 

dit gaan beslis ’n eier van ’n ding wees! “Finally, kry ek battle scars!” 

 Ruan sit stadig regop, en voel kreunend oor sy hele lyf wat op die oomblik pyn van 

die harde val. Hy kan nog steeds niks sien nie … hy waai sy hand voor sy oë net om seker 

te maak dat die val hom nie blind gemaak het nie!  

 Versigtig voel hy na die grond onder hom, bang dat hy enige oomblik dalk aan ’n 

giftige slang kan raak wat sy hand sommer eensklaps afbyt. Hy voel wel net klippe en los 

grond om hom … 

 Hoe op aarde was hy een oomblik nog in sy kas en nou op ’n koue grondvloer wie 

weet waar en boonop kan hy niks sien nie … great … just great! 

 So nou wat? Staan hy op kan hy dalk sy kop stamp of weer soos ’n afvlerk voeltjie 

deur die lug val … bly hy op die grond mag iets dalk aan sy been kom byt. 

 “Hou op so sissie wees, man! Wat sal Michelle sê as sy jou nou moet sien?” praat 

hy met homself. Ja-nee as hy Michelle na die Valentynsbal toe wil vra, gaan hy darem 

bietjie meer guts moet hê as iemand wat net op die vloer sit en nie die draak gaan soek 

nie. 

 Vasberade staan Ruan op. 

 Niks. 

 Sy kop kap nie en hy val ook nie van ’n krans af nie. 

 In sy skik loop hy een treetjie vorentoe … niks. 

 “Mppfff …” niks vreemds aan die plek nie. 

 Ruan se woorde is skaars koud, toe hoor hy dit. 



 
 

 PLOEF – PLOEF - PLOEF 

 Dit klink soos ’n vet sak aartappels wat rondgegooi word.  

 “Haa-ll-oooo,” kom Ruan se stem uit die donker. Al sy bravade van netnou het by 

die deur uitgevlieg … 

 PLOEF – PLOEF – PLOEF 

 “Wiee-ee is daar?” vra Ruan weer. 

 “Wat doen jy in ons grot, mmm?” bulder ’n diep stem uit die donker. 

 Ruan begin bewe … watter tipe gedierte is dit? Met so ’n stem? Seker ’n 

mensvretende oerangoetang of iets … 

 “Uhm, ek is jammer oom … eh … meneer … uhm wat ookal u is! Ek het net deur 

die portal in my kas gekyk en toe ek weer sien, is ek hier,” beduie Ruan met sy hande in 

die pikgitdonker.  

 Dit is ongemaklik stil. 

 PLOEF- PLOEF – PLOEF 

 Ruan staan versteen. Dit klink asof die ding al hoe nader kom? Moet hy hardloop? 

Dalk nie … die kans dat sy neus so plat soos ‘n pannekoek gestamp gaan word teen ’n 

klip is seker groot. Ruan staan botstil en wag dat die ding hom insluk. 

 “Eina … deksels … waar is Jolie?” skree die ding hier uit die donker. “Ek kan nie 

sien wat ek doen nie en nou is my poot ook nog daarmee heen!” 

 Ewe skielik raak dit lig in die grot. Ruan knip-knip sy oë, nie meer gewoond aan die 

lig nadat hy vir so lank al in die donkerte sit nie. Ruan vat sy hand voor sy oë weg en maak 

stadig sy oë weer oop, meer gewoond aan die lig wat deur die grot skyn. 



 
 

 “What the heck...” Ruan se kaak val amper op die klipperige grond. 

 “A nee a! Let op jou taal!” kom die skril stemmetjie na vore. Jolie die jellievis kyk 

vies na Ruan. Sy staan op haar tentakels en wieg heen en weer soos haar vet magie 

hobbel. Uit haar middellyf kom die mooiste skakerings van lig. Eers blou, dan pienk en dan 

sommer patrone ook!  

 Ruan skud sy kop heen en weer … wragtie … hy is seker terug in die stone age? 

Daar waar hulle seker ook jellievisse as liglampe gebruik het?  

 “Uhm … sorr … ek bedoel jammer, tannie!” stamel Ruan oor sy woorde. 

 “Aitsa, wie is jou tannie? My naam is Jolie! Mppf,” antwoord sy vies. 

 “Bedaar nou, Jolie,” kom die bulderende stem uit die donker weer na vore. 

 Eers sien Ruan niks … maar toe Jolie haar vet lig-magie nader aan die hoek van 

die grot beweeg, val Ruan se mond sommer amper van sy gesig af! 

 “Wat … wat is JY?” kry Ruan die woorde uit. 

 “A nee a Gollie, hierdie mannetjie is te groot vir sy skoene … kyk hoe praat hy met 

ons,” laat hoor Jolie die soveelste keer. 

 Ruan is bly die lig is nie te helder nie, anders sien hulle hoe hy van sy spiky hare tot 

binne-in sy sokkies bloos.  

 “Hou nou op om die kind bang te maak, Jolie!” raas die gedierte. 

 Gollie ploef-ploef  nader tot hy in die lig te stane kom. 

 “Op jou eerste vraag … ek is Gollie … die grototter!” antwoord hy terwyl hy sy lang 

stert op en af op die grondvloer kap dat die hele plek weergalm. 

 “Maar … maar jy lyk nie soos ’n normale otter nie?” 



 
 

 “Ek is nie … ek woon slegs in grotte.” 

 Ruan kyk eers na die lang horing wat hy op sy neus het, dan na die tentakels op sy 

rug, en eindig by die groot, vet, plat stert wat op die grondvloer rus. Heng … die ding is 

darem maar lelik hoor! 

“Wat is jou naam?’ vra Gollie. 

 “Uhm … my naam … is … is … joh,” stamel Ruan … hy kan om die dood nie nou 

sy naam onthou nie! 

 “Wel, Joh is ’n baie snaakse naam … jou ma het duidelik nie die prys gewen vir die 

beste naamgewer nie,” antwoord Gollie laggend. 

 “Nee … my naam is nie Joh nie … ek kan nou net nie .. wag … Ruan, my naam is 

Ruan!” antwoord hy baie verlig dat hy darem weer sy naam kan onthou. 

 Gollie skud sy kop … “Julle mensegediertes is darem maar snaaks …” antwoord hy 

terwyl hy weer na die een hoek toe ploef-ploef met sy groot, vet stert wat hard op die vloer 

te lande kom. Elke keer as hy hop, bons sy stert op en af op die grond. 

 Nou ja, Ruan … wat doen jy in ons grot?” vra Gollie weer. 

 “JULLE grot? Ek dink die vraag is eerder wat doen julle grot in MY kas?” stamel 

Ruan oor sy woorde.  

 Wat is besig om te gebeur? Is hy dalk per ongeluk in ’n Jumanji-rekenaarspeletjie 

ingesluk? 

 “Kan jy nie onthou nie, Ruan?” vra Jolie die jellievis verbaas. 

 “Kan ek nie wat onthou nie?” 

 “Ons was jou speelgoed …” 



 
 

 Ruan verstik amper aan sy spoeg … hy kom al die pad af tot in ’n donker grot, 

ontmoet hierdie weird kreature … net sodat hulle hom moet vertel dat HULLE sy 

speelgoed was? Pfftttt … speelgoed is vir kinders man! Hy het nie sulke goed nie! 

 “Ek … ek speel nie meer nie … speelgoed is stupid!” antwoord Ruan terwyl hy 

bloos. 

 “GOLLIE!!!” gil Jolie agter uit haar longe uit. “Hy sê nou sommer dat ons stupid is … 

verbeel jou … gooi ons weg en sê ons sleg!” 

 “Is nie …” stry Ruan. “Ek … ek onthou nie dat ek ooit met julle gespeel het nie” 

mompel hy. 

 “Ja-aaa, ons twee was een van jou gunstelingspeelgoed … tot jy ouer geraak het 

en ons in jou kas gestop het. Ons en al die ander speelgoed.” 

 Ruan gaan sit sommer op die koue klipgrond … nee werklikwaar … hulle breine het 

bietjie muf geword hier onder in die grot hoor … 

 “Jolie die jellievis was jou speeding wat jy gekry het nadat jy Nemo gekyk het, en ek 

is die speelding wat jou pa eenkeer vir jou gebring het nadat jy Jurassic Park skelm gekyk 

het. Die ander woon ook in die grot … hulle het vandag op ’n skattejag gegaan om die grot 

te gaan verken. Ek en Jolie is te oud vir sulke dinge so ons gaan nie meer saam nie,” sug 

Gollie en plons weer op die grond neer. 

 Ruan kyk verward na die twee twee kreature voor hom … dis regtig waar … hy 

onthou hulle! Hulle is wel bietjie … eh vetter en leliker as hoe hy hulle onthou … maar hoe 

is hulle hier? En lewendig? SY speelgoed? 

 “Jy sien,” verduidelik Gollie. “Die dag toe jy ons in die kas gestop het, het ons portal 

ons weer lewendig gemaak. Die groot gat het in die kas oopgemaak en ons opgesuig en 



 
 

uitgespoeg in die grot. Dalk nou nie die beste plek nie, maar dis eintlik heel lekker … en 

ons word nie meer rondgegooi en getrek nie,” snou Gollie Ruan toe. 

 “So wat jy vir my sê, is dat julle nooit weggegooi is deur Liena nie, maar net deur ’n 

portal ingesluk is?” vra Ruan verward. Hy het al baie flieks gekyk, maar die is die 

snaaksste wat hy al gehoor het. 

 “Nou hoekom het ek nog nooit weer van julle gehoor nie, maar wel vandag?” 

 BONG 

 Jolie se tentakels het ingegee onder haar gewig en haar vet lyfie bons met ’n groot 

slag op die grond. Omdat sy jellie is en baie vet is hou dit nie op nie … 

 BONG 

 BONG 

 BONG 

 “Ai, hier gaan ons al weer.” Ruan, buk af en neem skuiling. Jolie mag hom dalk net 

raakslaan met haar pens. 

 Soos ’n hopballetjie vlieg arme Jolie oral teen die mure van die grot vas tot sy al 

hoe stadiger begin bons. Dit het omtrent soos ’n disco in die grot gelyk! Dankie tog sy het 

dit nie gedoen toe sy nog op sy speelgoedrak was nie … 

 Gollie maak weer keel skoon. “Soos ek gesê het … ons bly al lankal in die grot, 

maar vandag toe die res op ’n skattejag wou gaan, moes ons die portals weer aktiveer,” 

antwoord Gollie en wys na die gloeiende steen in die hoek van die grot. 

 “Ongelukkig is daar baie portals in die grot na baie ander plekke en die ander 

kreature het bietjie deurmekaar geraak en die verkeerde portal gevat en is toe per ongeluk 



 
 

in jou kas uitgespoeg … en dit het al ’n paar keer vantevore gebeur … selfs een keer wat 

hul met so snaakse kêpsie-ding teruggekom het.” 

 Nou maak alles sin! Sy klere wat elke middag orals gelê het, asof ’n orkaan dit 

getref het … die snaakse geluide … nooit het hy gedink dis sy speelgoed wat die 

skelmstreke aanvang nie! 

 “Maar … maar hoekom het julle nooit weer teruggekom nie?” vra Ruan half 

hartseer. Hy wou hulle nooit net weggegooi het nie … hulle was maar net nie meer cool 

gewees nie … Michelle sal nooit saam met hom bal toe gaan as sy dink hy speel nog met 

speelgoed nie? 

 “As ons eers weggegooi word, kom ons nooit weer terug nie,” antwoord Gollie.  

 Joh, wat ’n guilt trip! 

 “Is daar nie ’n manier hoe ek julle weer kan terugkry nie? Ek wil nie hê julle moet vir 

ewig in ’n grot opgesluit sit nie?”  

 Gollie dink ’n rukkie mooi na … kyk dan na die gloeiende steen in die hoek van die 

grot en ploef-ploef nader. 

 “Daar mag dalk ’n manier wees …” antwoord hy. “Jolie, bring die lig!” 

 Jolie bons-bons soos ’n hopbal tot langs Gollie. 

 Gollie peuter met die stoffies wat voor die gloeiende klip lê, versamel dit in sy pote 

en begin in baie vreemde tale praat … 

 “Gifdo-gafo-ting-tong-ta” 

  SLURRRRRRPPPPP 

*** 



 
 

 “Ouch,” Ruan vryf sy kop vir die hoeveelste keer vandag. Toe hy sy oë oopmaak, sit 

hy op die vloer in sy kamer. 

 “Nee … maar … Gollie … Jolie?” 

 Moedeloos staan Ruan op, knop op sy kop en sy klere vol stof. Hy wou hulle so 

graag gered het … hy wil nie die oorsaak wees dat sy speelgoed vir ewig in ’n grot 

opgesluit is nie.  

 Hy stap na sy oop kasdeur toe en klim weer hande-viervoet in sy kas in. Hy stoot sy 

klere wat oor is na die harde slag weg en voel-voel teen die muur. NEE! 

 Die portal is net weg. Hy klap met sy vuis hard teen die muur voor hy moedeloos uit 

die kas uitseil. 

 Hy kyk nog so ’n oomblik lank na die kas en maak die deur dan saggies toe. 

 NEE! 

 Uit die hoek van sy oog in die mandjie agter die kas sien hy dit! Sy speelgoed! 

 Ruan hardloop na die mandjie toe en tel vir Gollie op. Hy skud hom so effens, so 

asof  hy verwag hy gaan weer lewendig raak en sy vet stert teen die grond gaan kap. 

 Hy los vir Gollie en tel vir Jolie op, en dan al sy ander mannetjies. Van Batman tot 

Aquaman … almal is terug! 

 Hy sit elkeen mooi terug in die mandjie … met die wete dat hy hulle nooit weer in 

die kas gaan stop nie … sy deurmekaar kamer is beter as daai grot! 

 Hy hou Gollie nog so oomblik in sy hand, kyk af na hom en glimlag … wat ’n dag! 

 Ruan verbeel hom dalk, maar … ja wragtie! Gollie knipoog skelm vir Ruan toe hy 

hom terugsit in die mandjie. 



 
 

 “Jou ou grototter!” lag Ruan en loop by die deur uit. 

 Na al sy guts vandag gaan hy sommer Michelle na twee skooldanse toe uitvra … 

 

 

 

 

 

 

KOPIEREG WORD VOORBEHOU DEUR DIE SKRYWER. 

  

  

 

 

 


