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Spookstories
Glo jy aan spoke? Of jy aan hulle glo 
of nie, vreemde verskynsels bly die 
mensdom fassineer, skryf Alex J Coyne

B
aie van ons het al vreemde, 
onverklaarbare dinge ervaar – die 
onsigbare figuur wat jou uit die 
pad stamp as jy in die aand deur 

die gang loop, of die rillings wat in jou 
ruggraat afdans as jy die laaste persoon 
op kantoor is en jy jou ouma se parfuum 
in die lug ruik.

Musikant en skrywer Koos Kombuis sê 
hy het nog nooit self enige spoke gesien 
nie, maar onthou wel dat sy ouma Catherine 
Schoonees, wat in ’n tehuis vir verswakte 
bejaardes in Pretoria gewoon het, beweer 
het dat sy haar man in die roostuin opge
merk het.

“Sy het gesê: ‘Piet het my kom haal, hy 
beter gou maak.’”

Sy is kort daarna oorlede en Koos 
het hom by ’n spiritistekerk in Sunnyside 
bevind. “Die medium het beweer dat daar ’n 
boodskap vir my van my oupa was. Volgens 
hom wou my oupa my aanmoedig om aan te 
hou in Afrikaans skryf hoewel ek in daardie 
stadium nog niks gepubliseer het nie.”

Koos het opgehou om die spiritistekerk 
se dienste by te woon toe hy in die Bybel 
gelees het dit is verbode om kontak met 
geeste te maak. Jare daarna, met ’n sukses
volle skryfloopbaan agter hom, het hy egter 
soms wel gewonder of dit rêrig ’n boodskap 
van sy oupa was.

“Ek het nog nooit spoke gesien nie, maar 
as daar boodskappe van die ander kant 
is, was hierdie dalk die beste wat ek ooit 
ontvang het. Ek weet nou nog nie of ek dit 
moet glo nie.” 

Hy onthou wel dat sy oupa sy skryf

ta lent reeds as kleuter opgemerk het en 
hom aangemoedig het om te skryf. “Dis vir 
my moeilik om te glo dat ’n medium in ’n 
spi ritistekerk, wat niks van my geweet het 
nie, sou geweet het dat ek aan ’n skryfloop
baan werk. So dalk het my oupa regtig van 
anderkant die graf met my gepraat.”

Gerda Gilson, medesamesteller van 
Skrik op die lyf, het al ’n paar onverklaarbare 
ervarings in haar lewe gehad. “Die vreemd
ste was toe ek een aand gesit en TV kyk 
het.” Sy het iets uit die hoek van haar oog 
gewaar en toe spring een van haar Deense 
honde op en kyk stip na iets agter haar. “Ek 
het omgekyk en ’n skadu gesien wat soos 
grys rook gekolk en toe verdwyn het. Waar
om ek en die hond hierdie entiteit gesien 
het, weet ek nie. Is spoke nie veronderstel 
om een of ander boodskap te bring nie?”

Gerda sê dat familiespoke haar baie 
interesseer. “Elke familie het spookstories 
wat van geslag tot geslag deur ’n ouma of 
oumagrootjie oorgedra word. My een ouma 
was streng Gereformeerd, tog was die sien 
van dooies vir haar niks snaaks nie. Sy 
het meer as een keer iemand by die venster 
sien verbyloop en ’n paar uur later sou ons 
die doodstyding oor daardie persoon kry.”

Deborah Steinmair is die skrywer van 
onder meer Poppekas en Moestas, asook 
medesamesteller van Skrik op die lyf. Sy 
sê sy ervaar wel vreemde dinge. “Soms as 
ek ’n vertrek instap, ervaar ek ’n teenwoor
digheid of vibes in ’n huis, hetsy hart
seer, woedend of rusteloos,” vertel sy. “Of 
skadu’s uit die hoek van my oog en as ek 
soontoe kyk, is daar weer niks. En ek kry 

ook voorbodes wat waar word – dikwels.” 
Deborah sê dat sy dit al probeer wegstoot 
het, maar dit is daar.

Volgens Deborah is plekke met die 
meeste vibes plekke soos Weskoppies en 
beslis NieuBethesda. Ook begraafplase. 

Maar spoke kom nie altyd om te spook 
nie, partykeer is daar vrede, vertel sy. Die 
aand wat haar goeie vriend aan ’n beroerte 
dood is, het sy groot vrede ervaar en ’n 
helder droom van hom gehad waar hy vry 
en lig is en dans.”

Dieselfde het ’n paar weke ná haar pa 
se dood gebeur, met nog ’n helder droom 
van die hiernamaals. “Ek droom so helder 
dat ek hom omhels. Hy ruik en voel soos 
homself en ek voel duidelik hoe iets onder 
sy regterribbes onder die linkerribbes in my 
lyf inbeweeg, soos ’n groot vrede. Van toe af 
eet ek gereeld roomys – dit was sy gunste
lingkos.”

François Bloemhof is een van Suid
Afrika se voorste speur en rillerskrywers. 
Hy vertel dat hy vroeg in sy skryfloop
baan deur die tydskrif De Kat (saam met 
medeskrywers Johnita le Roux en Charles 
Malan) Kimberley toe gevlieg is om ’n paar 
spookplekke te besoek en dan daaroor 
te skryf. “Ek was seker dat ek, as groot 
waardeerder van ‘sulke goed’, veral in die 
een spookhuis darem so ’n gevoelente sou 
kry, maar helaas,” vertel hy. “Die plek was 
besig om gerestoureer te word en dit is dalk 
wat al die spoke verdryf het. Die enigste 
ongemaklikheid waarvan ek bewus geraak 
het, was ’n intense genies as gevolg van al 
die stof …”
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Chris halton, 
die spooksoeker
Chris Halton is ’n onafhanklike rolprent
maker van die Verenigde Koninkryk wat 
dit sy werk maak om die bonatuurlike te 
ondersoek. “Ek is ook ’n geskiedkundige 
en hou daarvan om die regte geskie
denis van die plekke te ondersoek en 
te verfilm, hetsy dit ’n Middeleeuse kerk 
of kasteel is. Daarmee saam kom daar 
soms geeste wat in die omtrek spook, 
of hulle nou deel van die aanvanklike 
ondersoek is of nie,” vertel hy. Hy sê hy 
gebruik sy bonatuurlike vermoëns om 
hom te help waar dit nodig mag wees. 

Wat gebruik spooksoekers nog alles 
tydens hul ondersoeke? 

“Deesdae is die enigste toerusting 
wat ons op ’n ondersoek saamvat ’n 
kamera, EMF (Electromagnetic Field)
meter, flitslig en selfoon – wat afgesit 
word, maar daar is vir ’n noodgeval,” 
sê hy. Die meeste klankopnames van 
geeste is op sy kamera vasgevang, 
maar vir die res daarvan maak hy op sy 
sintuie staat, sê Chris.

Hy sê dat mense dit gerus self kan 
ondersoek, maar beveel aan dat hulle 
by ’n plaaslike groep met dieselfde be
langstelling aansluit om eers die nodige 
erva ring en vaardighede op te doen om 
veilig en met selfvertroue te kan werk. 

Spoke verskyn volgens Chris 
gewoonlik met skielike veranderinge 
in temperatuur, meestal kouer, maar 
soms baie warmer. “Daar is ook reuke, 
wat kan wissel tussen ’n ongelooflike 
vuil reuk tot die reuk van viooltjies, 
afhangende van goeie en slegte ener
gieë,” verduidelik hy.

Die verandering in temperatuur wat 
saam met geesgebeurtenisse gepaard
gaan, gebeur volgens Chris as gevolg 
van geestelike energie wat na vore kom 
– wat hy sê ’n “koue vorm” het. 

Nog ’n teken van ’n geestesbesoeker 
in die omtrek is vreemde geluide soos 
voetstappe in ’n huis wat andersins leeg 
moes wees. 

Oor al sy ondervinding in die bedryf 
sê Chris net: “Ná die tyd moet ’n mens 
jou brein bevraagteken oor wat jy gesien 
of gevoel het.” 

die spookbustoer
Vir die meer waaghalsiges onder ons 
is daar die Mystery Ghost Bus Tour 
wat maandeliks in Johannesburg 
en Pretoria plaasvind, asook toere 
wat nou en dan in Durban, Kaapstad 
en Port Elizabeth gehou word. Die 
spooktoer se organiseerder, Mark 
Rose-Christie, sê die toer vat mense 
na verskeie plekke waar spoke kan 
dwaal. Daar gaan die groep saam 

deur donker kamers. “Aan die einde 
besoek die toergroep ook ’n begraaf-
plaas,” sê Mark.

Het hulle al spoke gewaar? 
“Ja, ons het al,” sê hy. “Van lig-

balle tot mis, en soms selfs geeste.” 
Hy sê mense wat belangstel, kan 

foto’s van die gebeurtenisse op hul 
webwerf sien waar daar ook ’n volle-
dige skedule van die toer is.

Wanneer spoke praat
Die uitvinder Thomas Edison was oortuig 
dat ’n mens spookstemme op band kan 
vaslê. Vandag staan hierdie teorie as 
Elektroniese Stemfenomeen (EVP of 
Electronic Voice Phenomenon) bekend. 
Volgens ghostwatch.net, word EVP
opnames in drie kategorieë verdeel: 

Klas A (die spookstem is hard en duidelik, 
en kan sonder twyfel geïdentifiseer word) 
Klas B (mediumgehalte, kan verder 
klink of sagter wees as Klas Aopnames) 
en Klas C (swak gehalte, met baie 
klankinmenging – stemme is sag en oop 
vir interpretasie) 

Suid-AfrikA Se berugte SpookhuiSe
u  Die Kasteel de Goede Hoop in 

Kaapstad is in die 17de eeu gebou 
en daar is gerugte van allerlei geluide 
en die ervaring van yskoue rillings. 
Besoekers vertel ook dat dit voel asof 
iemand na hulle kyk. 

u  Die Victoria-hotel in Pretoria word 
as die oudste hotel in Pretoria beskou 
en met hierdie geskiedenis “woon” 
daar glo talle geeste. Daar word 
vreemde gebeurtenisse ervaar soos 
die “vrou in grys” wat ronddwaal, 
krane wat oop en toegaan en ’n ge
raas uit van die vertrekke.

u  Die berugte reeksmoordenares Daisy 
de Melker is die doodsvonnis opgelê 
vir die moord op haar mans en seun. 
Sy is op 30 Desember 1932 gehang. 
Daar is gerugte dat sy steeds deur die 
Hooggeregshof in Johannesburg 
dwaal.

u  Kempton Park-hospitaal is in die 
laat jare negentig gesluit, met toerus
ting soos beddens en EKGmasjiene 
wat volgens gerugte net so laat staan 
is. Van toe af, is dit ’n gewilde uithang
plek vir spooksoekers en stout tieners 

wat hoop dat hulle in ’n gees sal 
vasloop. Daar is selfs in 2011 ’n plaas
like riller getiteld Rancid daar verfilm. 
Volgens polity.org.za, het die DA
verteenwoordiger Patricia Mo kgohlwa 
gesê dat die hospitaal moontlik in 
2017 sal heropen.

u  Anonieme besoekers aan Weskop-
pies Psigiatriese Hospitaal aan die 
weste van Pretoria sweer dit spook 
daar. “Die spoke kom nie as jy rook 
nie,” vertel ’n werker wat nagskof 
werk. Hy sê nagskofwerkers het maar 
altyd ’n brandende sigaret in die hand. 
“Tabak is vir die voorvaders. Dan sal 
die spoke jou nie kom pla nie,” ver
duidelik hy. Daarmee saam bly die lig 
in die administrasiegebou gewoonlik 
heelaand aan … 

Bronne: africacrime-mystery.co.za; rail-

waystays.com; Wikipedia.org; southafrica.

net; afkinsider.com; davidventer.net; 

behance.net; polity.org.za, ghostwatch.

net, evpsounds.com

Besoek www.haunted-earth.org en www.

mysteryghostbus.co.za vir meer inligting  Vk


