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Vasgevang 
 

2 – Die Begin 
deur Anton Pan geredigeer deur Gert van Jaarsveld 
 
 
 
 

Dit was net ‘n paar weke gelede toe Chloe se 
lewe ‘n drastiese wending geneem het. Alles het 
begin op die aand van haar mondigwording op 
hulle plaas, die Eastwood Estate. Haar lewe het 
die laaste paar weke uitgerafel en ’n slegte 
rigting ingeslaan. Chloe was salig onbewus van 
die skimme wat stilletjies in die agtergrond die 
bose planne teen hulle in tweede rat gesit het. 
Die aand van haar verjaarsdag was ‘n lieflike 
Vrydagaand. Die hemel was skoon en daar was 
skaars ‘n briesie. Haar familie en boesemvriende 
was almal daar. 
 
 

Die pragtige kort, skraalgeboude Chloe glimlag 
verleë waar sy voor die ronde tafel staan terwyl 
almal vir haar die ‘Veels geluk’ 
verjaarsdagliedjie sing. Sy is netjies in swart 
uitgevat met die noupassende toppie en 
denimbroek wat haar lieflike rondings so mooi 



afwys; haar dun, seksie middeltjie teenoor die 
vol borste en ronde, aanloklike bultende 
boudjies. Haar swart hare hang vroulik oor haar 
skouers. Haar gesiggie met die treffende, blou 
kykers sprankel soos altyd vol lewenslus. Sy 
staan vol selfvertroue daar in haar stewige 
plaasstewels; die tipiese, pragtige plaasmeisie, 
miskien net met baie beter skoonheid as die 
gewone. Sy lyk egter heeltemal onbewus van 
haar Mej. Wêreldklas-skoonheid en is gereed en 
toegerus om enige mansmens ore aan te sit op 
die plaas. 
 
 

Twee hemelbesems staan aan weerskante van 
haar; die jong aantreklike Leo aan haar 
regterkant is skoon geskeer met kort netjiese 
hare. Hy sal maklik kan deurgaan as ‘n stewige 
lynstaanman in enige rugbyspan. Hy vat liggies 
aan haar regterskouer en glimlag nadat die 
singery verby is en die handeklap bedaar het. 
 
“Veels geluk, Chloe, jy is nou ’n onafhanklike 
dame. Mag ek die dame vra vir ’n soentjie van 
gelukwensing, asseblief?” 
 
 

Sy draai haar wang vir die soen. Hy gryp haar 
onverwags in sy arms en gee haar ‘n liefdevolle 
soen en druk haar skaamteloos en passievol 
teen hom vas voor al die mense. Sy druk hom 



verbaas van haar weg. “Nee Leo, gee jou die 
pinkie dan vat jy die hele hand. Sies, jou 
voorbarige vark!” 
 
 

Almal bars uit van die lag. Tony, aan haar 
linkerkant, die gryskop man diep in sy jare, trek 
liggies aan haar linkerhand en sy draai met ‘n 
glimlag en kyk op na hom toe. Hy glimlag 
tussen al die plooie deur wat sy gesig kreukel 
en kyk haar aan met sagte oë. “Veels geluk my 
lieflike, jongste dogter met jou 21ste 
verjaarsdag. Kom wys ons jy kan al die kerse 
met een asem doodblaas.” Hy buk en soen haar 
voorkop saggies asof sy nog sy tienerdogtertjie 
is. 
 
 

Sy glimlag en die blou kykers kyk op met 
verwondering. “Dankie, Pappa. Daar is te veel 
om op te noem. Ek het nie woorde nie. Jy is 
maar net die beste pa ter wêreld.” 
 
 

Sy draai en bestudeer die verjaarsdagkoek met 
‘n groot sleutel en een-en-twintig kersies 
versier. Die sleutel simboliseer haar 
mondigwording. Sy maak haar longe vol lug 
voor sy vinnig en sekuur die kerse se 
vlammetjies blus. Dan spring sy opgewonde op 
en af soos ‘n klein, stout dogtertjie terwyl sy 
haar arms lawwerig in die lug rondswaai. 



“Jippie, nou is ek uiteindelik my eie baas! Ek is 
nie pappa se oogappel wat hy elke minuut en 
om elke draai wil beskerm en dophou nie! 
Jippie..!” 
 
 

Almal bars weer eens uit van die lag en skree 
aanmerkings ter ondersteuning. Baie gelukkig 
kyk sy elkeen in die oë wanneer sy haar vriende 
hier rondom die ronde eetkamertafel aanspreek. 
“Dankie, julle lieflike mense, ek is so gelukkig 
julle is hierdie naweek saam hier op ons plaas. 
Zoey, my sister, haar man Quinn en Lyle, julle 
seun, wat oor die gevaarlike bergpas hiernatoe 
gekom het. Ek is so gelukkig julle is nou veilig 
hier by ons. Ons sien julle hopeloos te min. 
Julle is so skaars soos hoendertande. Lyle, dis 
altyd so lekker om jou hier op die plaas te kan 
hê vir ‘n rukkie voor jy moet terug kosskool toe 
daar aan die ander kant aan die voet van die 
berg. Ronnie en Hayley, my vennote en 
boesemvriende vanaf ons skooldae. Ons het al 
baie sakke sout saam opgevreet en het 
anderkant uitgekom met ons suksesvolle 
meubelwinkel en werkwinkel. Dankie dat julle 
ook hier is.” Sy hoor Leo maak sy keel skoon. 
Sy stamp hom speels weg van haar en snou 
hom toe. “Ja Leo, ek het jou nie vergeet nie! Jy 
is in elk geval altyd rondom my soos ‘n lastige 
kakhuisbrommer!” 
 



 

Nou lag almal luidkeels. Tony maak seker almal 
skep op en gaan sit rondom die tafel. Nadat hulle 
die ete geniet het, spring en baljaar almal in die 
verhitte swembad. Die plaashuis is gebou soos ‘n 
groot rondawel. In die middel omring dit ‘n 
groot ronde area waar Clea, haar ma, ‘n unieke 
tuin gemaak het. Die tuin verberg die binneste 
mure van die woning al rondom die swembad in 
die middel daarvan. Die eetkamer kyk uit op die 
swembad en word bereik deur glasskuifdeure wat 
nou heeltemal oop is. 
 

Later klim Chloe ongesiens uit, droog haar af en 
stap net in haar bikini tot op die stoep aan die 
voorkant van die woning. Die koel aandluggie 
lawe haar saggies terwyl sy die sterrehemel 
bewonder. Sy voel altyd so onbeduidend onder 
die duisende sterre wat so pragtig vertoon hier 
vêr weg sonder die ligbesoedeling van 
stadsligte. 
 
 

Die tuin herinner haar weer eens aan haar ma wat 
‘n jaar gelede in haar slaap oorlede is. Die tuin 
was Clea se passie. Sy het seldsame saad 
ingevoer en inheemse sowel as uitheemse plante 
versier die tuin nog steeds met asemrowende 
kleure. Sy verlang tog so na haar ma! Nou is sy 
alleen hier op die plaas saam met die drie reuse 
mans en dit help ook nie veel dat sy so kort 



gebou is nie. Hulle maak asof sy ‘n klein 
dogtertjie is wat elke minuut beskerm moet 
word. 
 
 

Deesdae kom sy ook agter Ronnie en Leo kyk 
haar snaaks aan en sy kry die gevoel hulle het 
planne en dink vriendskap is nie genoeg nie. Die 
lawwe mans! Leo probeer haar gereeld eenkant 
kry terwyl Ronnie weer dikwels staar in ’n 
droomwêreld van sy eie. Hulle is soos broers 
eerder as net vriende vir haar. Ronnie, wat sy 
ouers en ouer broer verloor het en saam met haar 
grootgeword het op die plaas, is soos ‘n 
stiefbroer vir haar. Dan het sy en Leo van die 
begin gekliek en hulle vrye tyd saam begin 
geniet. Hy het vinnig ook soos familie vir haar 
begin voel. Alhoewel beide baie aantreklike, 
sterkgeboude mans is, ervaar sy hulle as broers 
en wil net nie hulle as potensiële kêrels sien nie. 
 
 

Alles het stadig begin verander toe Clea oorlede 
is. Dis asof hulle begin kompeteer het om haar 
aandag. Asof hulle begin jaloers word het op 
mekaar. Deesdae voel sy ongemaklik in hulle 
teenwoordigheid en dit laat haar eensaam voel 
tussen die mans. Dit alles maak hierdie leë kol 
in haar hart as sy dink aan Clea net nog erger. ‘n 
Traantjie loop oor haar wang. 
 
 



Sy voel warm hande op haar skouers en hoor 
Leo se stem. “Chloe, waaraan dink jy? 
Verlang jy? Is dit Clea?” 
 

Chloe draai stadig en kyk op in sy oë en wonder 
hoe lees hy haar gedagtes altyd so goed. “Sy sou 
graag hier wou wees. Ek het ‘n hol gevoel hier 
waar my hart sit wat niks wil vul nie.” 
 
 

Leo plaas sy regterhand vol deernis op haar hart 
en vat haar versigtig onder die ken met sy 
linkerhand en lig haar kop sodat sy reg in sy 
groen oë kyk. Hy vee liggies en liefdevol die 
traantjie weg vanaf haar wang. “Chloe, ek 
probeer jou al ’n geruime tyd eenkant kry want 
ek moet iets baie belangrik vir jou sê en nou is 
die regte oomblik. Jy is een-en-twintig en ‘n 
onafhanklike vrou. Ons het sulke heerlike tye 
saam; die perdry; die swem in die dam; motor 
en bergfiets jaag en moet ek voortgaan? Dis so 
besonder lekker saam met jou. Jy is so vol 
lewenslus en ongelooflik kompeterend. Jou 
glimlag, jou lag, die manier waarop jy praat 
met jou hele lyfie en daardie pragtige kykers 
van jou! Ek sukkel en kan saans nie slaap nie, 
want jy spook in my gedagtes. Jy is die 
dryfkrag agter my sukses as plaasbestuurder 
hier op julle plaas. Ek wil myself nie indink 
sonder jou in my lewe nie en geen vrou sal ooit 



goed genoeg wees nie. Ek het jou so lief dit 
maak seer.” 
 
 

Chloe is uit die veld geslaan. Sy kry die gevoel 
die man het snaakse planne vir haar en al 
waaraan sy vandag kon dink is onafhanklikheid 
en vryheid. Hier oorval hy haar nou skielik en 
onverwags en sy sal dit moet trotseer want daar 
is geen wegkomkans nie. Sy is vasgevang. 
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Die Skrif van Onheil 
 

01 – Die Vreemde Skrif 
deur Anton Pan geredigeer deur Gert van Jaarsveld 
 
 
 
 
 

Dit is ’n lieflike, skoon somersdag in 2018 en 
Billy loop in by die onderste ingang van 
Settler’s Park. Hy is op pad terug na sy ouerhuis  
na ’n strawwe oefensessie saam met sy Kung Fu 
vriend, Danny. Hy loop graag hierdie kortpad 
deur die rustige park. Billy woon aan die bokant 
van Central Hill in Parkrylaan wat rondom die 
geskiedkundige St. Georges Park loop met 
sportklubs en kulturele instansies tussen 



pragtige plantegroei, tuine en monumente. Hy is 
‘n fikse 17-jarige leerling en kon nie in ’n beter 
plek gebly het nie. Billy hardloop amper elke 
aand ongeveer vyf kilometer twee keer vinnig 
rondom die park voordat hy gaan stort en gaan 
slaap. Hy swem ook dikwels ’n paar kilometer 
in die publieke swembad en speel muurbal vir 
die Crusaders wat bane het aan die agterkant  
van die krieketstadion se hoofpawiljoen. 
 
 

Hy is amper by die steil voetpaadjie tussen die 
welige plantegroei wat die hele pad oploop tot 
aan die bokant van die park waar die 
hoofingang van die park is naby Billy se 
woning. Vandag is daar mense by die 
piekniekinham tussen die bosse teenaan die 
krans. Daar is ’n reuse boom en ’n 
piekniektafeltjie waar mense aansit. Dis ’n 
afgesonderde deel van die park waar ’n mens 
selde of ooit mense sien. Billy gooi ’n vinnige 
blik in hulle rigting en dit lyk soos ’n pa en sy 
jong dogter aan die tafeltjie onder die boom. 
 
 

Daar sit ’n man tussen hulle in swart klere en 
daar staan ook twee baie stewige mans, wat lyk 
soos stoeiers, in swart geklee met hulle rûe weg 
van die drie aan tafel. Hulle hou hom stip dop 
terwyl hy verbystap. Dis ’n snaakse prentjie en 
Billy wonder of hulle lyfwagte is. Hulle lyk 



uiters gevaarlik. Miskien is dit bekende of baie 
welgestelde mense wat beskerm moet word. Die 
lyfwagte lyk baie professioneel en slaggereed vir 
enigiets. 
 
 

Toe Billy om die draai naby hulle stap, net voor 
die paadjie steil teen die heuwel begin uitklim, 
word hy bewus van ’n dringende nood. Dit moet 
al die water wees wat hy na die oefensessie  
saam met Danny gedrink het voor hy daar weg 
is. Hy kies vinnig ’n opening tussen die bosse, 
haal uit en staan rustig en grond natmaak. 
 
 

Iemand skree vanuit die rigting van die mense 
wat hy nou net verbygegaan het. Dan is daar 
verskillende stemme van mans en harde woorde 
wat toegesnou word asof mense begin 
argumenteer. Billy skrik as hy die jong meisie se 
gegil hoor en hy wonder wat aangaan? Hy maak 
haastig klaar en stap versigtig terug op die 
paadjie terwyl hy loer wat aan die gang is. 
 
 

Die ‘lyfwag’ wat aan tafel was hou die gillende 
meisie stewig vas terwyl die twee ‘lyfwagte’ 
naaste aan hom besig is met die ou man. Dit lyk 
asof hy hulle van hom probeer afkeer met sy 
linkerarm terwyl hy iets in sy regterhand van 
hulle probeer weghou. Skielik gooi die ou man 
dit weg van hulle in wat lyk soos ’n desperate 



poging en dit beland voor Billy wat buk en dit 
onwillekeurig optel. 
 
 

Billy bestudeer nog ’n kleinerige notaboekie in 
sy hand toe hy skielik die aaklige geluid hoor 
van ’n man wie se wind uitgeslaan word. Hy kyk 
op en word yskoud toe hy sien hoe die ou man 
lelik aangerand word deur die twee mans 
wanneer hy neerval op die gras. Hulle skop hom 
terwyl die jong meisie histeries skree en stoei 
teen die greep van dié een wat haar stewig 
vashou. Billy is verlam en dis asof hy homself in  
’n droomwêreld bevind. Daar verskyn skielik ’n 
lem van ’n mes in die hand van een van die 
mans wat besig is om die ou man te karnuffel. 
Hy hoor homself onwillekeurig skree soos in ’n 
droom: “Nee, moenie hom steek nie, asseblief 
..!” 
 
 

Die mans se koppe ruk almal in sy rigting en 
hulle gluur Billy aan wat daar staan met die 
boekie in sy hand. Die een sonder die mes skree 
vir hom. “Give it here lad! Drop it now and go!” 
Die man het ’n snaakse, sterk uitlandse aksent 
en klink beslis nie soos ’n Suid-Afrikaner nie. 
 
 

Billy draai vinnig weg en spring met ’n vaart 
weg en hardloop soos ’n besetene op met die 
voetpad. Hy hardloop met die boekie in sy hand. 



Hy wil net so vinnig as moontlik hier wegkom. 
Daar is nie tyd vir dink en prosesseer nie. Hy 
hoor hoe die mans agter hom aanskree. Hy maak 
die oorspronklike stem uit. “Just drop the damn 
thing and we’ll leave you alone! Damn we gonna 
hunt your little ass, little fellow. We gonna find 
you and ...” Sy stem raak weg soos hy hulle 
agterlaat en in volle vaart met die paadjie op 
naelloop. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

’n Familie sit rustig op ’n oop duvet op ’n 
grasperk onder ’n reuse boom aan die bokant 
van Settler’s Park. Rene hou hierdie duvet 
gereed vir die eerste geleentheid wanneer Jack 
vir ’n slag nie werk nie en dan kom hulle as 
gesin hier saam piekniek hou. Dis so rustig hier 
met die wye verskeidenheid voëltjies wat liedjies 
in die bome sing. Soms gaan stap hulle saam 
deur die park en waardeer dit van vooraf. Die 
park het drie hoofingange en strek oor 54 hektaar 
aan beide kante van die Baakensrivier. Daar is 
die How-laan ingang vanaf Parkrylaan, die 
Chelmford-laan ingang vanaf Target Kloof waar 
die Tarentaal wandelpad is wat vanaf die derde 
laan in Walmer woongebied begin. Dis ’n reuse 
park en hulle voel bevoorreg wanneer hulle dit 
’n Sondag saam kan geniet. Daar is baie paadjies 
tussen die botaniese plantegroei met vele 



heerlike grasperke en piekniekareas tussenin. 
Die park is ryk aan inheemse plantegroei met 
poele en klippe oor stroompies en verskeie 
voetpaadjies met allerhande diertjies tussen 
bossies, insluitend bokkies. 
 

Jack lyk in sy skik terwyl hy glimlag vir sy 
pragtige vrou en dogter oorkant hom op die 
duvet. “Wat ’n lieflike Sondag in hierdie 
rustige park, ek het so uitgesien daarna om my 
twee liefies weer hier saam met my te hê. Dit 
was weer ’n harde week by die werk.” 
 
 

Kadin, sy beeldskone sestienjarige dogter is plat 
op haar maag besig met skryf in haar notaboekie. 
Sy stop, steek die minipotlood terug in sy 
spesiale plekkie in die boekie en druk dit agter 
haar rug in haar kort denimbroekie. Sy draai op 
haar rug en staar die blou hemel in verlore in ’n 
droomwêreld van haar eie. Jack wonder wat  
nou weer in haar kop aangaan. Sy is talentvol en 
snuffel gereeld interessante, geskiedkundige 
feite van plekke uit en vertolk dit op ’n skerp, 
unieke manier. Haar gedagtes is altyd besig. Hy 
is oortuig sy is ’n gebore skrywer of joernalis. 
Sy is verskriklik nuuskierig en besig. Sy hou 
daardie boekie altyd by haar en neem notisie van 
haar omgewing en van mense baie beter as die 
gewone mens. 
 



Rene hou op krap in die piekniekmandjie en kyk 
op. “Ja, my skat, dis wonderlik hier saam met 
jou. Gewoonlik slaap of werk jy.” 
 
 

“Wat kan ek doen? Ons het elke sent van my 
oortyd nodig en ek is maar net bly vir elke 
geleentheid?” 
 
 

Kadin skud haar kop heen en weer, draai na hom  
en gee hom ’n oulike frons. “Dis waar wat ma 
sê, Pa, jy werk jouself oor ’n mik, ons sien jou 
amper nooit nie.” 
 
 

Jack glimlag en kyk met sagte oë. "Tye is 
moeilik, Kadin. Al is jy altyd eerste in jou klas 
op skool met alles en jou punte is optimum, 
beteken dit nie jy gaan ’n beurs kry nie. Jy weet 
die politieke situasie in Suid-Afrika is sleg wat 
dit betref. Ons weet nie eers of ons jou in een 
van hierdie universiteite sal inkry nie. Jy sal 
miskien in die buiteland moet gaan studeer 
weens hierdie diskriminasie. Ons moet baie 
wegsit vir jou toekoms, my dogter, jou ma werk 
hard as sy die geleentheid kry. Dis nie net ek 
nie.”



nd 

 

 
 
 
 
 
 

Kadin kom vasberade orent en raas met hulle. 
“Asseblief, julle offer hopeloos te veel van julle 
lewens op vir my. Julle hoef regtig nie vir my 
universiteitsgeld te spaar nie. Ek gaan ’n werk 
kry en deeltyds studeer en gradueer dan net ’n 
rukkie later. Wat moet ek doen sodat julle 
tweetjies net wil verstaan?” 
 

Jack swaai sy wysvinger heen en weer terwyl hy 
haar punt betwis. “Nog nooit gesien nie, my 
dogter, jy het vele talente en is briljant in alles 
wat jy aanpak. Ons doen die wêreld ’n moerse 
guns deur in jou belê. As ons eendag oud en oor 
die muur is, mag jy ons vergoed. Oukei bokkie, 
los dit nou.” 
 
 

Rene vat haar hand en glimlag vir haar. “Kadin, 
jy is die lig in ons lewens en sal eers eendag 
verstaan as jy kinders van jou eie het. Ons moet 
die meeste van jou talente maak. Jy is nie verniet 
altyd eerste met alles in jou skool nie.” 
 
 

Kadin voel die nood roep en staan luierig op. 
“Verskoon my asseblief, ek moet gou die 
 



nd 

 

publieke toilette gaan besoek. Julle tweetjies het 
nou ’n rukkie alleentyd terwyl ek weg is.” Sy 
gee hulle ’n stout knipoog. 
 
 

Jack knipoog terug en verduidelik. “Maak net 
seker die regte jy-weet-wat kom terug van die 
toilette.” 
 
 

“Dis nou ’n flou ene daardie pa ...” Sy steek vir 
hom tong uit voordat sy omdraai en verdwyn 
met die voetpaadjie wat na die publieke toilette 
toe lei. 
 
 

Jack kyk haar agterna toe sy wegstap met haar 
bruin hare wat oor haar skouer hang en hy besef 
weer eens hoe pragtig sy is. Sy oë is steeds op 
Kadin terwyl hy met Rene praat. “Sy raak nou 
vinnig volwasse en sal maklik kan deurgaan as 
‘n model wat my laat sidder vir die dag as sy 
haar tomboy bravado los en in seuns 
geïnteresseerd raak.” 
 
 

Kadin geniet die ruie plantegroei wat ’n groen 
dak bokant haar vorm waaronder sy deurloop. Sy 
hoor die unieke sang van ’n voëltjie iewers in die 
nabyheid wat haar fassineer. Sy soek hom en



nd 

 

 
 
 
 

stap versigtig by ’n opening in tussen die plante 
en bome. Dan sien sy die pragtige kleurvolle 
spesie en kyk in verwondering hoe hy sy koppie 
draai met die snaweltjie wat hy in die lug 
opsteek wanneer hy sy liedjie sing terwyl sy 
nekkie opswel. Hoe pragtig is die dingetjie tog 
nie! 
 
 

Skielik skrik die voëltjie en vlieg weg. Daar is 
die geluid van harde voetstappe wat van onder 
opklink soos iemand wat haastig van die 
onderste gedeelte van die park opgehardloop 
kom. Sy beur nuuskierig vorentoe tussen die 
plante deur wat afkyk op ’n stukkie van die 
voetpad hier onder wat steil afhel na die 
onderste deel van Settler’s Park. Sy is net betyds 
om te sien hoe ‘n jong man vassteek en haastig 
iets tussen die bosse versteek. Hy lyk baie 
bekend en sy wonder waar sy hom voorheen 
gesien het. Dan spring hy haastig op en hardloop 
verder en verdwyn met die voetpaadjie boontoe. 
 
 

Sy hoor nou swaarder voetstappe aankom wat 
klink soos soldate wat met stewels 
aangehardloop kom. Twee stewige mans in 
swart, wat gebou is vir ’n slotposisie in die 
 



nd 

 

skrum, kom verbygehardloop op die voetpad en 
verdwyn ook mettertyd uit haar gesigsveld. 
Hulle gesigte verklap hul emosies wat lyk soos 
’n mengsel van brute woede en dringendheid. Sy 
wonder wat aan die gang is. Het die seun iets 
kosbaars van hulle gesteel en daar tussen die 
bosse versteek? 
 
 

Kadin kom tussen die bosse uit en loop tot waar 
die voetpaaie by mekaar aansluit en dan verder 
tot daar waar die seun iets versteek het. Sy kyk 
terug met die pad op en luister. Almal is weg en 
dit is doodstil. Sy buk en krap tussen die bosse 
en vind ’n notaboeke baie soos haar eie. Sy weet 
nie hoekom nie, maar haar hart begin vinniger 
klop. Sy steek die boekie in haar voorste 
broeksak en loop vinnig op toilette toe. 
 
 

Die plek is stil met geen siel nie en sy gaan 
haastig by die naaste toilet in en sluit die deur. 
Sy haal die boekie nuuskierig uit haar sak en 
trek haar broekies uit en gaan sit. Sy kyk vinnig 
en glimlag gelukkig, want daar is darem 
toiletpapier. Sy het vergeet en niks saamgebring 
nie. 
 
 

Sy maak die boekie oop en frons verbaas. Wat is 
dit? Iemand het, met wat lyk soos ’n potlood, in 
die boekie geskryf, maar dit maak glad nie sin 



nd 

 

nie. Dis ‘n snaakse skrif wat sy nog nooit gesien 
het nie. Dis nie die alfabet nie. Sy blaai deur die 
boekie en sien daar is op ’n hele paar blaadjies 
geskryf. Wat de joos is dit? Sy is nou heeltemal 
uit die veld geslaan. 
 
 

Sy begin meteens skuldig voel as sy dink aan die 
seun wat dit versteek het. Haar nuuskierigheid 
het haar laat oortree want sy weet dis nie haar 
eiendom nie en sy sal ’n manier moet vind om 
dit terug te gee. Sy weet nie wat aan die gang is 
nie en hoekom daardie mans hom jaag nie, maar 
hulle lyk baie gevaarlik. Wat as hulle hom vang 
en hulle kom almal terug en vind die boekie is 
weg? Sy besef dis nie reg wat sy gedoen het nie. 
Wat as hy self terugkeer en die boekie kom 
soek? Maar sy is nogtans baie nuuskierig oor wat 
aan die gang is. 
 
 

Kadin dink aan ’n oplossing, haal haar eie boekie 
uit, skryf ’n boodskap en skeur die blaadjie uit: 
“My naam is Kadin en ek het jou boekie. Ontmoet 
my onder in die verwysingsarea in die 
stadsbiblioteek Maandag rondom vieruur  
namiddag. Ek sal dit baie graag vir jou terug wil 
gee as ek mag.” Sy sal die nota daar tussen die 
bosse gaan versteek waar hy die boekie versteek 
het. Hopelik kom hy dit soek en vind haar 
boodskap. 
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Later terug by haar ouers wys Kadin die boekie 
vir haar pa. “Kyk hier, Pappa. Iemand het die 
interessante boekie in die park verloor. Watter 
eienaardige skrif is dit hierdie, het pa al so iets 
gesien?” Sy vertel hulle nie van die mans wat 
die seun gejaag het en dat hy hierdie boekie 
weggesteek het nie want sy wil hulle nie op hol 
jaag nie. 
 
 

Jack neem die boekie by haar en bestudeer dit en 
rek sy oë verbaas. “Wat Pappa, weet jy wat dit 
is?” 
 
 

Jack probeer verduidelik wat hom hinder. “Ek 
kon sweer dit lyk soos Sanskrit maar dit is baie 
snaaks dat iemand dit met ’n potlood in so ’n 
boekie sou skryf. Dis baie seldsaam. Dit moet 
seker ’n filosofiestudent aan die Universiteit van 
Port Elizabeth wees wat ’n deel van ’n teks 
probeer ontsyfer en memoriseer. Dis al wat vir 
my sin maak. Alhoewel, dit maak ook nie 
heeltemal sin nie, want Sanskrit is baie moeilik 
en ek dink nie hulle bied dit hier aan nie. Dit 
word gewoonlik slegs aangeleer direk by ’n 
godsdienstige meester op ’n man-tot-man basis. 
Een woord het heel dikwels ’n ryk geskiedenis 
wat verduidelik moet word voor die volle 
omvang van die betekenis daarvan verstaan kan 
word.” 
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“Sanskrit? Watse skrif is dit, Pappa, en hoe op 
dees aarde herken pa dit. Dis so snaaks en 
eienaardig?” 
 
 

Jack glimlag. Sy is altyd so nuuskierig. “Daar 
was ’n tyd in my lewe toe ek baie in filosofie 
belang gestel het, Kadin. Ek het baie 
verskillende godsdienste bestudeer en hulle 
filosofieë probeer verstaan want ek wou uitvind 
wat die meeste sin maak vir my. Ek was op soek 
na die Waarheid.” 
 

Kadin se mond hang oop van verbasing voor sy 
praat. “Pa het my nog nooit daarvan vertel nie, 
julle is dan nie eers gelowig sovêr ek weet nie, 
ons beoefen dan geen geloof nie? Julle praat 
nooit eers oor hierdie tipe dinge nie. Wat het 
dan gebeur, Pa? Ek is nou heeltemal oorbluf?” 
 
 

“Kadin, daar kom ’n tyd dat jy ophou 
antwoorde soek want elke antwoord bring net 
meer vrae. Weet net dat jy kan maar weet dat jy 
nie weet nie ...” 
 
 

“Nou maak pa glad nie sin nie, maar vertel my 
meer van Sanskrit, Pappa. Waar kom dit 
vandaan en wie praat dit?” 
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“Dis miskien die oudste taal op aarde. Hoewel 
die godsdienstige mense in Indië hulle tradisies 
mondelings daarmee oor al die eeue heen 
oorgedra en bewaar het nog voordat mense dit as 
geskrewe taal begin gebruik het, glo sommige 
mense dit is nie oorspronklik van dié aarde nie. 
Hulle glo mensekennis is alles gebaseer op 
afleidings, maar baie van die Sanskrit kennis uit 
die geskrifte, glo hulle, kom van ’n ander 
dimensie en word aan ons oorgedra as ware 
kennis wat ons net moet aanvaar omdat dit van 
ons skeppers afkomstig is wat weet hoe alles 
werk en in mekaar steek.” 
 
 

Kadin slaan Jack verbaas plathand op die skouer. 
“Wat Pa? En jy vertel my nou eers daarvan, jou 
hoender !” 
 
 

Jack bars uit van die lag en moet hom eers 
bedwing voor hy verder praat. “Dis net wat hulle 
glo, Kadin. Mense glo allerhande snaakse goed 
en die meeste oorloë en ellende oor die wêreld 
kom weens die twak wat hulle glo. As jy alles 
glo en ernstig opneem, is jy netnou so mal soos 
die res. Neem maar alles met ’n knippie sout, my 
kind.” 
 
 

Rene buk vorentoe en gee hom ’n onverwagte 
soentjie op sy wang.  
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“Ma, hoekom beoefen ons nie ’n godsdiens 
nie? Die meeste van my skoolmaats is 
Christene en gaan kerk toe, maar ons nie. 
Hoekom?” 
 
 

“Dis nie belangrik wat ons glo nie, Kadin. Dis 
belangrik wat jy glo en ons wil jou nie beïnvloed 
nie. Jy is egter welkom want ons is altyd gereed 
en jy mag ons enige tyd enigiets vra, maar die 
vrae moet van jou kant af kom. Ons sal jou 
ondersteun in enige rigting wat jy inslaan en sal 
jou net leiding probeer gee tot die beste van ons 
vermoëns.” 
 
 

Kadin sug, plaas haar hande op haar heupe en 
staan dreigend voor haar sittende ouers soos ’n 
skoolhoof wat afkyk en twee stoute leerlinge 
berispe. “Julle tweetjies darem, ek weet nie, julle 
is altyd vol verrassings wat nooit enige sin maak 
nie en verdomp hardkoppig ook. Wat, glo pa? Sê 
my nou, verdomp!” 
 
 

Haar kamstige dreigende houding gee Jack baie 
genot. “Jy wil weet wat ek glo en ek gaan jou 
nou vertel. Ek glo al wat belangrik is in die lewe 
is oomblikke soos hierdie saam met julle twee. 
Die hier en nou is belangrik en dis al wat tel.” 
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Kadin buk skielik vorentoe en fluister saggies in 
sy oor terwyl sy hom warm omhels. “Ek is so 
lief vir pappa ek kan skree.” 
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