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Die Mobile Flat 
deur Gert Cruywagen 

 
“Hei, my Lanie! Kan ek vi’ jou ietsie speel?”    
 
Die stem het behoort aan ’n korterige kêrel, seker so in sy vroeë 
twintigs, wat in die ondergrondse verbinding tussen twee 
Kaapstadse winkelsentrums met sy kitaar gestaan het. Hy het 
maar gehawend gelyk. Sy klere was verweer. Die hemp wat hy 
aangehad het, was verbleik tot so ’n ligblou kleur, wat duidelik 
donkerblou was in die verre verlede, as ’n mens sou kyk na die 
donker strepe onder die arms en op die nate. Sy jeans was 
heeltemal verslete, selfs meer verslete as wat vandag se 
modebewustes sou dra. Sy kitaar was waarskynlik ’n goeie kitaar 
in vroeër jare, maar dit was nou gekrap en meeste van die vernis 
op die pens was al af. Hierdie verweerde kitaar was in sy 
linkerhand en in sy regterhand het hy ’n skinkbord vasgehou. 
 
Alhoewel ek een van daardie mense is wat nooit iets vir ’n 
bedelaar of straatmusikant sal gee nie, het ek gedink, “Hoekom 
nie?” Ek was in ’n goeie bui ten spyte van die mislike Kaapse 
Junie-weer. Ek was op pad terug na my firma se Kaapstadse 
kantoor, en het sopas ’n middagete beleef wat ek gedink het net in 
kookboeke bestaan. Die voorgereg was perlemoen, wat in ’n 
schnitzel-styl aangebied is, en die hoofgereg het bestaan uit ’n 

heel kreef met ’n wit kaasroomsous, oftewel Kreef Thermidor, en 
kapokaartappels. Alles is afgespoel met ’n yskoue Sauvignon 
Blanc uit die Stellenbosch omgewing. 
 
Die besigheid oor middagete het baie gunstig verloop en ek het 
besluit om sommer terug te stap kantoor toe, om bietjie oefening 
te kry na die maaltyd. Die enigste (amper) demper was die 
trietsige Kaapse reënweer, maar dit het my nie werklik gepla nie, 
want ek kon amper die heelpad terug kantoor toe loop deur die 
ondergrondse winkelsentrums en die verbindings tussen hulle. 
 
Ek stem dus maar in dat hy vir my ’n ietsie kan speel. 
 
“Dit sal lekker wees, dankie!”   
 
“Nee maa’ reg soe, wat wil jy hoor?”  “Wat kan jy speel?”   
 
“My Lanie, ek speel alles! Enige tune! Sê vi’ my wat wil jy hoor?”   
 
“Wat is jou gunsteling? Watter liedjie speel jy die graagste?”   
 
“My favourite song is Jackie.”   
 
“Ek glo nie ek ken dit nie. Speel hom, dat ek kan hoor!” 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Hy vat die skinkbord, wat hy in sy regterhand vashou, en druk dit 
in my rigting.  “Dé, my Lanie, hou vas! Ek het twee hande norig 
ommie kitaa’ te slaan!” 
 
Ek wou nie eintlik die skinkbord vashou nie, want hoe sou dit nou 
lyk! My pak klere was van Italië, my hemp en das was uit Parys en 
my skoene was van Londen. En, ek het ’n wit sakdoek ewe 
flambojant uit my baadjie se boonste sak laat uithang. Ek het 
rondgekyk of daar nie iewers ’n plek was waar ek die skinkbord 
kon neersit nie, maar daar was net die vloer van die 
winkelsentrum – geen trappie, of blombak of iets nie. 
 
“Goed, gee maar,” en ek vat die skinkbord by hom. Dit was een 
van daardie ou blik skinkborde wat ’n mens vroeër in hotelle gekry 
het. Hierdie een was seker rooi gewees op sy dae, maar nou het 
hy net sulke rooi strepe oorgehad in die hoeke, en op die rand. Die 
rand was plat en so twee sentimeter hoër as die res van die 
skinkbord. Die hele skinkbord was ’n advertensie vir Coca-Cola, 
en in Afrikaans. Op die kop-en-end van die skinkbord was in Coke 
se tipiese krulleters gedruk: “Dis mos die lewe!” Daar het seker so 
’n vyf of ses koper muntstukke op die skinkbord gelê, en maar 
verlore gelyk op die blinkgeskuurde oppervlak. 
 
Ek het die skinkbord eers met altwee hande vasgehou, maar dit 
het ongemaklik gevoel, toe hou ek hom maar net met my 
linkerhand vas, steek my regterhand in my broeksak en probeer 
nonchalant lyk – so asof ek die elke dag doen.   

 
“Oukei, my Lanie, hie’ kom hy: Jackie.” 
 
Hy trek toe weg en klink glad nie te sleg nie. Die kitaar is reg 
gestem en sy stem is mooi op noot. Ek kom na so ’n paar strofes 
agter dat dit eintlik die liedjie “Nightshift” is wat hy sing, en wat 
geskryf is vir Marvin Gaye na hy, wat Marvin was, deur sy eie Pa 
doodgeskiet is. Een van die versies begin met die woord “Jackie” 
en my onverwagte troebadoer sing hierdie versie omtrent ses keer 
oor. Na die derde keer wat hy wegtrek met die strofe wat begin 
met die woordjie “Jackie” kom ek ook in die gees van die 
geleentheid, doen so ’n ligte jive op maat van die musiek en hou 
die skinkbord vir die mense wat verbyloop. Die sakemanne in 
pakke maak of hulle my nie raaksien nie, en die res van die mense 
wat verbyloop kyk my maar snaaks aan. 
 
Na die sesde en laaste herhaling van die versie wat begin met 
“Jackie", slaan hy op die kitaar se pens twee keer met sy plathand 
vir die finalé, so asof Mozart self dit gekomponeer het. Hy gee toe 
ook so ’n teatrale buiging in my rigting, en toe in die rigting van die 
verbygangers. Ek sit die skinkbord neer, klap hande en skree: 
“Bravo, bravo!” 
 
“Hei my Lanie, wat beteken dit?” hy kyk my aan asof ek hom in 
Russies beledig het.   
 
“Dit beteken mooi so, fantasties, grand. Dit is wat die mense in 
operahuise vir die sangers skree as hulle mooi gesing het.” 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“O, thanks! Maar sê my, waa’ kom jy dan vandaan?”   
 
“Van Durban af. Ek is hier vir besigheid en het saam met my 
kliënte gaan eet.”   
 
“My Lanie, jy is so mooi toegedraai, jou lunch was seke’ krief 
thermostat.”   
 
“Thermidor! Hoe het jy geweet?”   
 
“Julle outjies van ver af, wat so mooi toegedraai is, eet altyd 
perlemoen of kreef as julle in die Kaap in is”   
 
Ek voel hoe my ore warm word.   
 
“En jy wiet, krief thermostat klink so grand soos iets wat julle grand 
outjies sal eet.” 
 
Ek dink die verwysing na kos het hom laat dink waar sy volgende 
maal vandaan gaan kom, want hy kyk skielik na die skinkbord, wat 
nog steeds op die grond tussen ons staan en vra my: “Het ons 
da’m ’n geldjie gemaak?” Die “ons” laat my voel soos deel van ’n 
span. Ek tel toe maar weer die skinkbord op. Ek dink ek was bang 
iemand steel die ou paar sente wat daarop gelê het. 
 
“Nee, niks nie.”    
 
“Nie eers ’n pennie nie?” Ek skud my kop.    
 
“Dan moet ons maa’ wee’ probeer!”   

 
Om dit te vermy besluit ek om maar ’n geselsie aan te 
knoop.   “Doen jy dit vir ’n lewe? Die singery bedoel ek.”   
 
“Ja, dit is al wat ek doen, maa’ ek sukkel maa’!”   
 
“Waar bly jy?” 
 
“Net waar ek ’n droë plekkie kry. Kyk, daar is my hele huisgesin.” 
Hy wys na die hoek van die sentrum waar ’n jong vrou in ’n 
kopdoek, met ’n baba op die een arm, langs ‘n winkeltrollie staan. 
Die trollie is so half vol met plastiese winkelsakke en een stokou 
karton tas. 
 
Die vrou sien ons kyk in haar rigting en gee die wydste en blinkste 
glimlag wat jy aan kan dink! Ek kon selfs op daardie afstand sien 
die glimlag is nie vir my bedoel nie, maar net gefokus soos ’n 
laserstraal, op die man langs my. Dit lyk ook vir my asof hy op 
daardie oomblik heeltemal van my vergeet het, en van die feit dat 
ek hier langs hom staan en die skinkbord vashou. Nog steeds met 
my hand in my regterbroeksak en die skinkbord in my linkerhand, 
weg van ons twee af in die rigting van die Kasteel. Hy sien net sy 
vrou en baba raak. 
 
“Dit is alles wat ek in die lewe het.”   
 
“Bedoel jy daardie trollie?”   
 
“My Lanie, nee, dis my mobile flat daai. Ek praat van my vrou en 
laaitie.”  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Die klingel van ’n muntstuk op die skinkbord, soos iemand dit laat 
val, laat my wegkyk van die vrou in die kopdoek en haar wye, wye 
glimlag. Ek kyk op die blik skinkbord om te sien wat laat val is, en 
sien ’n blink vyfrandstuk lê, reg teen die kant, so asof dit moet 
onderstreep wat die krul letters uitroep: “Dis mos die lewe!” 
 
Kontekstuele Vrae 

1. Wie word die leser aan voorgestel met die eertse sin van 
die verhaal? 

2. Wat is opmerklik van die taalgebruik van die karakter? 
3. Gee ‘n volledige beskrywing van die karakter. Dink ook aan 

die taalgebruik van die karakter. 
4. Watter soort verteller is hier aan die woord? 
5. Wie bied aan die leser n beskrywing van die tweede 

karakter in die verhaal? 
6. Gee ‘n kort beskrywing van die tweede karakter.  
7. Wat wil die karakter met die kitaar graag vir die tweede 

karakter doen? 
8. Wat doen die kitaarspeler om die tweede karakter 

ongemaklik te maak? 
9. Waarom laat die aksie die tweede karakter so ongemaklik 

voel? 
10.  Waarom speel die kitaarspeler die liedjie “Jackie”? 
11.  Wie het die liedjie geskryf? 
12.  Die tweede karakter gebruik die woord “Bravo”. Wat 

beteken die woord? 
13. Waarom is die woord effens uit plek in die omstandighede? 
14.  Die kitaarspeler ken die tweede karakter se stereotipiese 

gedrag. Waaruit kan ons dit aflei? Noem twee redes. 
15.  Die kitaarspeler sien iemand raak terwyl hy met die tweede 

karakter gesels. Wie sien hy? 

16.  Watter effek het die persoon se aankoms op die 
kitaarspeler? 

17.  Die kitaarspeler se die volgende: “Dit is alles wat ek in die 
lewe het.”  . Waarna verwys die kitaarspeler hier? 

18.  Die tweede karakter dink die kitaarspeler verwys na iets 
anders. Waarna dink die tweede karakter verwys die 
kitaarspeler? 

19.  Noem die mees duidelike verskille tussen die twee 
karakters in die verhaal. 

20. Gee die korrekte Afrikaans vir die volgende woorde: 
a. Lanie 
b. Vi’ 
c. Maa’ 
d. Soe 
e. Favourite 
f. Song 
g. Norig 

21.  Waarom word die verkeerde spelling en Engelse vertalings 
van die woorde in die vorige vraag gebruik in die verhaal?  

22.  Wat dink jy is die tema van die verhaal? 
23.  Waarom is die titel van die verhaal so ironies? 
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Beskrywing van die twee hoofkarakters: 
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Verskille tussen die twee karakters: 
 

Besigheidsman Kitaarspeler 
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Kitaarspeler 
(Guitarplayer) 

Voorkoms 
(Appearance) 

 
Siening van 

wereld 
(Worldview) 

 

Gesindheid 
(Attitude) 

 
Waardes 
(Values) 
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Besigheidsman 
(Businessman) 

Voorkoms 
(Appearance) 

Gesindheid 
(Attitude) 

 
Waardes 
(Values) 

 

 
Siening van 

wereld 
(Worldview) 

 

 
Agtergrond 

(Background) 
 


