
 
 



 
Vasgevang 
Deur Anton Pan geredigeer deur Gert van 
Jaarsveld 
 
 
Lees die vorige hoofstukke in hierdie 
uitgawes eerste: 
01 – Weerloos – 17 Des 2018 - Uitgawe 01 
02 – Die Begin – 24 Des 2018 - Uitgawe 02 
03 – Die Skok – 31 Des 2018 - Uitgawe 03 
04 - Die Moordenaars is in beheer – 07 Jan 
2019 – Uitgawe 04 

 
 
 
05 - Die Kake van die Dood 
 



Tony skiet uit die water en beland bo-op Hunter. 
“Wat die joos doen jy, Tony. Los my en 
beskerm jouself!” 
 
Die FAPLA’s trek los en meedoënlose 
projektiele sproei water rondom hulle. “Werk 
saam met my of ons vrek saam. Ek los jou nie!” 
 
Skielik gil Hunter as dit voel asof ’n oranje 
warm stuk yster deur sy dyspier spin en dit 
inwendig verskeur en hy weet onmiddellik dis 
die eerste AK-patroon. Tony spin homself in die 
rondte en kry terselfdertyd die 
paddamantoerusting op Hunter se rug in ’n 
stewige greep voor hy met die momentum van 
sy beweging bene eerste oor Hunter gly en hom 
saam sywaarts aan die voorkant van die 
lemmetjiesdraadheining probeer aftrek. Hunter 
besef wat Tony se plan is en hy trek sy mes uit 
en sny die plekke waar die lemmetjies vasgryp 
los soos Tony hom aftrek. 
 
Hulle glip los en verdwyn onder die water soos 
Tony hom van agter in sy arms hou en hom 
saam ondertoe trek. Hulle hoor die plof- en 



snygeluide deur die water van patrone wat links 
en regs verbyflits. Dan ruk ’n geweldige slag 
hulle toe ’n granaat naby aan hulle ontplof en die 
skokgolf hulle tref. Tony hou Hunter steeds 
stewig vas terwyl hulle woes ruk-en-rol voor 
alles meteens donker word vir Hunter. 
 
~*~*~*~ 
 
Hunter kom stadig by en herken Tony se beeld 
met die volmaan agter hom. Hy lê op die oewer 
en besef Tony het hom nou net klaar verpleeg. 
Die sirene van die vyand skree nog steeds daar 
in die vêrte wanneer Hunter regop kom in ’n 
sitposisie en sien Tony het sy wond verseël.  
 
“Jy is weer met my, Hunter. Die skok van ’n 
granaat het jou skoon uitgeskop en ek het jou tot 
op die oewer gekry. Jy het te veel bloed 
verloor.” 
 
“Het ons dit gedoen ...?” 
 
“Ons kollegas kon hulle ding doen. Daar was 
vyf ontploffings. So, kom ons hoop daar is 



genoeg skade.” 
 
“Tony, gaan nou! Ek sal verder self regkom ...” 
 
“Moenie jou laf hou nie, Hunter, ek vat jou huis 
toe.” 
 
“Tony jy het ’n tuiste, ek het nie; jou familie 
wag op jou. Dink aan daardie foto van Clea met 
Zoey in haar arms, jy is ’n pa. Hoeveel tyd is al 
verby? Jy moet by die bymekaarkomplek uitkom 
soos afgespreek. Jy weet die reël is daar word 
vir niemand gewag voordat julle die sewe 
kilometer afswem en die 20 kilometer aflê na die 
Puma se optelpunt nie. Ek sal deurgaan tot by 
die nader en gevaarliker noodgeval optelpunt.” 
 
“En hoe gaan jy dit nogal regkry, Hunter? Jy 
mag miskien nog in die rivier klaarkom as jy 
gelukkig is, maar jy gaan definitief nie betyds 
daar uitkom met hierdie been en die min bloed 
in jou are nie.” 
 
“Ek sal dit doen net soos voorheen, sersant 
Anthony Eastwood, jy verontagsaam my bevel. 



Los my nou en sluit aan by die res!” 
 
“Kom ek help jou die rivier in. Daar is nie tyd 
vir twak praat nie. Jy werk saam met my of ons 
vrek hier want ek los jou nie.” 
 
~*~*~*~ 
 
Hulle swem weer boontoe en Tony breek weer 
eerste die oppervlak en bespied die oewers en 
hemel vir die vyand. Hy wys dis veilig en 
Hunter breek ook die oppervlak en verwyder sy 
asemhalingstoestel. Hulle het gisteraand rivieraf 
geswem so vinnig as wat Hunter dit kon behartig 
want vanweë die duisternis het hulle nog ’n 
voordeel gehad en kon hulle soveel afstand wen 
en soveel moontlik kosbare suurstof spaar deur 
op die oppervlakte te swem. 
 
Die vyand het troepe rivieraf gestuur en al met 
die oewer ontplooi terwyl helikopters en bote 
heen en weer oor die rivier gesoek het na hulle. 
Met sonsopkoms het dit baie gevaarlik begin 
word en dis waarvoor hulle suurstof moes spaar. 
Hulle enigste werkbare oorlewingsplan is om 



aan die diep deel van die rivier te swem en te 
duik wanneer hulle moet. Hulle het reeds ’n 
noue ontkoming oorleef toe ’n FAPLA-
ontplooiing hulle gewaar het by ’n smal en vlak 
draai in die rivier en op hulle begin vuur het. 
Tony het met sy pistool teruggevuur en toe die 
FAPLA skuiling soek, het hulle net betyds ’n 
diep deel ontdek en weer onder die water 
verdwyn. Later kon hulle weer boontoe kom, 
maar moes gou weer duik toe helikopters, bote 
en nog troepe orals gewemel het. 
 
Lank het hulle onderwater verder geswem voor 
hulle nou weer vir die eerste keer dit kan waag 
en die oppervlakte breek. Dit raak al skemer en 
hulle suurstof is amper op; maar hulle is ook 
naby die plek waar hulle die laaste paar 
kilometer oor land moet beweeg tot waar hulle 
vir die Puma moet wag wat teen skemer sal 
opdaag. Dit is die gevaarlikste deel van hulle 
ontsnapping. Die tyd raak min en Hunter twyfel 
of hulle betyds op die afgespreekte tyd sal 
uitkom. Indien nie, sal hulle maar net moet 
probeer oorleef tot môreaand wanneer die Puma 
hulle nog ‘n kans sal gee. 



 
Tony bepaal hulle presiese posisie toe Hunter by 
hom aansluit op die oppervlakte en hy wys vir 
Hunter. “Ons is hier Hunter, net daar om die 
draai.” 
 
Skielik knyp iets rondom Hunter se gesonde 
bobeen en trek hom vinnig ondertoe. Tony 
verdwyn skielik uit sy gesig en hy sien net die 
donker water terwyl dit voel asof kort skerp 
penne sy bobeenvleis penetreer. Hunter prop sy 
asemhalingstuk in sy mond en kyk verdwaas wat 
dit is wat hom aftrek. Hy skrik vir die reuse 
mensvreterkrokodil wat hom in sy bek het. Hy 
gryp sy mes en steek die dierasie maar dit voel 
net so oneffektief soos wanneer jy ’n klip steek 
met die mes. Hy hou aan steek want hy weet wat 
kom en sy enigste hoop is om moontlik ‘n oog 
raak te steek. Die monster gaan enige oomblik 
begin spin en dan is dit neusie verby. Dis wat 
hulle doen, hulle skeur hulle prooi uitmekaar 
deur in die water te spin.  
 
Skielik sien Hunter Tony bo-op die krokodil. Hy 
sien Tony kom hom ook nou by met sy mes. Die 



krokodil los sy greep en spin los van Tony en 
die volgende oomblik is hy weg net so skielik as 
wat hy gekom het. Hulle haas hulle weer na die 
oppervlak en verwyder hulle mondstukke. 
“Hoeveel keer gaan jy nog my bas red tydens 
hierdie operasie, Tony?” 
 
“Kom, ons moet aan land kom so gou moontlik 
want ek soek nie nog so ’n onderonsie nie. 
Moenie my vra wat die ding laat los het nie, 
want alles wat ek raak steek het gevoel soos 
harde rubber.” 
 
~*~*~*~ 
 
Die son gaan onder toe tien soldate in spanning 
staan en kyk vir die Puma wat by Ford Foot 
geland het. Die Medics kom aangehardloop met 
’n draagbaar en hulle sien Tony hardloop 
langsaan saam terwyl hy afkyk op hulle majoor. 
Die soldate hardloop saam soos die Medics 
verbygehardloop kom op pad na hulle 
veldambulans. 
 
Majoor Hunter lyk swak maar is tog nog by sy 



volle bewussyn as hy opkyk en probeer vasstel 
of almal daar is. Hy skree vir hulle oor die 
geraas van die Puma. “Lyk my julle is almal 
hier, het nie een van julle soos ek ’n loodpil 
gesluk nie!” 
 
Sersant Gerald skree terug vir Hunter terwyl hy 
gelukkig lag. “Nee majoor, soos gewoonlik het 
jy weer die pilletjie vir ons gesluk, maar ons het 
geweet jy sal dit weer maak soos altyd, majoor.” 
 
Hunter skud sy kop links en regs dat hy nie 
saamstem nie en wys met sy duim agtertoe vir 
Tony. “Hierdie keer het die Staf my gat vele 
male gered. Hy red my van die lemmetjiesdraad 
met ’n hele troep se roers reg op my, hy red my 
van versuip nadat ’n granaat my uitskop, hy red 
my van helikopters, bote en ’n hele weermag op 
die oewers. Maar dis nie al nie! Hy red sowaar 
my gat uit die kake van ’n moerse krokodil! Dan 
dra hy my kilometers vêr en kry ons net betyds 
by die Puma! Nou gaan hy my nog sy skaars 
bloed ook gee! Maar moenie worry nie. Ek sal 
julle later alles vertel. Ek hoop net nie ek gaan 
sy hardkoppigheid erf nie. Manne, herstel nou 



voor ons volgende missie!” 
 
Die troepe staan en kyk stil toe hulle geliefde 
majoor Hunter ingelaai word en stafsersant Tony 
saam inklim voordat die ambulans wegjaag. 
 
Vasgevang 06 vervolg in Uitgawe 06 – 21 Jan 
2019 
 
~*~*~*~ 
 
 
Die Skrif van Onheil 
Deur Anton Pan geredigeer deur Gert van 
Jaarsveld 
 
Lees die vorige hoofstukke in hierdie 
uitgawes eerste: 
01 – Die Vreemde Skrif – 24 Des 2018 - 
Uitgawe 02 
02 – Die Ontmoeting – 31 Des 2018 - Uitgawe 
03 
03 – Die Gevaar – 07 Jan 2019 – Uitgawe 04 



 
 
 
04 – Die Oplossing van die Raaisel 
 
Dinsdag, die volgende dag, was vroegoggend 
mistig. Die mis het stadig opgeklaar en dit het in 
'n pragtige sonnige dag verander. Die son bak 
nou neer op die skoolterrein. Die leerlinge 
probeer wegkruip vir die Afrika-son in enige 
moontlike skaduwee. Kadin glimlag vir Billy toe 
hy langs haar gaan sit op die bankie tydens 
pouse. Hulle het vanoggend saam bus gery en sy 
het uitgesien na hierdie geleentheid in die 
middel van die dag. Die bus se geraas maak 
praat moeilik.  
 



Kadin glimlag gelukkig vir Billy. "Jy lyk so 
snaaks in jou skoolklere ..."  
 
Billy glimlag vriendelik terug vir haar. "Daardie 
skoolrokkie wys jou mooi bene ..."  
 
Kadin bloos selfbewus. "Jy loer so skaamteloos 
vir meisies se bene, sies vir jou, meneer ...?"  
 
Billy lyk skielik baie verleë. "Jammer dit het net 
uitgeglip, ek weet nie wat oor my gekom het 
nie."  
 
Kadin voel stilletjies gevlei. "Jy is vir eers 
vergewe, moet net nie dieselfde fout weer maak 
nie, meneer." 
 
Billy spot haar oor haar bevele. "Goed ek 
belowe, u Hoogheid ..."  
 
"Ag nee, nou is ek kamma ’n edele persoon." 
 
"Jy het die skoonheid van 'n prinses.” Billy plaas 
sy hand voor sy mond en rek sy oë. “Gedorie, 
daar doen ek dit sowaar weer, ek is baie 



jammer." 
 
"Haai, probeer jy nou ’n move maak op my? Jy 
gaan ons vriendskap in die wiele ry, meneer?" 
 
"Nee, jammer Kadin, ek kon nie help nie, jy is 
werklik pragtig en dit het net uitgeglip." 
 
"Jy is self nie te sleg nie." 
 
"Wat bedoel jy daarmee?" 
 
"Moet ek dit uitspel vir jou, jy is verdomp 
aantreklik. Okei, nou is ons dit eens en dit is tyd 
vir besigheid. Waar gaan ons begin?" 
 
"Ek het ’n Sanskrit vertaler gesoek op die 
internet gisteraand. Ek kon egter geen metode 
kry waarmee ek die skrif uit die boekie in die 
vertaler kon kry nie. Ek is in ’n doodloopstraat." 
 
"Ek dink nie dit gaan werk nie, want net ’n 
kenner sal Sanskrit kan verstaan. Ons sal so 
iemand in die hande moet kry wat ons kan 
help. Ek dink dit is die enigste manier." 



 
"Waar die joos gaan ons so iemand in die hande 
kry, dit is Suid-Afrika?" 
 
"My pa het gesê hy het Sanskrit teëgekom toe hy 
godsdienste bestudeer het. Dit sê vir my daar is 
godsdienste met geskrifte wat in Sanskrit 
geskryf is. Ek het ook deur die internet gesoek 
met dit in gedagte. Ek kry toe ‘n paar Hindoe 
geskrifte in Sanskrit. Volgende, ek het gesoek 
vir ’n Hindu tempel en raai net wat.” 
 
Billy lyk baie nuuskierig. “Wat, sê nou ..?” 
 
“Daar is 'n Hindoe tempel naby waar ons woon 
daar in Valleystraat net anderkant Settler’s 
Park. Ek dink ons moet daar gaan kyk of ons 
iemand kan kry wat ons kan help." 
 
"Jy is verdomp indrukwekkend." 
 
"Wanneer gaan ons afloop na die tempel toe?" 
 
"Vandag ná skool as jy vry is." 
 



"Goed dan sien ek jou by die hoofhek en ons ry 
weer saam met die bus terug. Kom ons loop 
sommer vanmiddag en gaan kyk die plek 
uit. Miskien vind ons nog vandag iemand wat 
ons in die regte rigting sal help." 
 
Kadin word bewus van ‘n paar van haar vriende 
wat gereeld in hulle rigting kyk. Sy wys met 
haar oë in hulle rigting. "Ek moet nou gaan want 
my bakvissie vriendinne skinder van ons."  
 
"Ek het dieselfde probleem.” Billy wys met sy 
oë in die rigting van sy vriende. “’n Paar van my 
vriende vind ons ook baie interessant. Gaan ons 
die geheim tussen ons hou?" 
 
"Natuurlik, maar wat gaan ons verskoning wees 
waarom ons so baie tyd saam spandeer?" 
 
"Ek het 'n idee, kom ons gee hulle wat hulle wil 
hê. Kadin, wat is jou van?" 
 
"Hoekom, Bosch ...?" 
 
"Kadin Bosch, sal jy Billy Shaw se vriendin 



wees?” 
 
Kadin bloos. "Wat? Sommer net so. Jy is seker 
nie ernstig nie!" 
 
"Ek hou in elk geval van jou, jy is koel. Ek hou 
daarvan om in jou geselskap te wees. Hou jy nie 
van my nie?” 
  
Sy kyk Billy Shaw vir rukkie aan voor sy 
vriendelik antwoord: "Ek hou van jou, Billy 
Shaw, jy is ook koel. Ek hou ook daarvan om by 
jou te wees. Ons is vriende solank as wat jy jou 
hande van my afhou.”  
 
~*~*~*~ 
 
Na skool ontmoet hulle by die hoofhek en loop 
saam bushalte toe. "Wat doen jy gewoonlik na 
skool, Billy?"  
 
"Muurbal of swem of hardloop of iets ..."  
 
"Nou weet ek waarom jy so fiks en atleties lyk. 
Doen jy enige sport vir Framesby?" 



 
"Nee, Framesby het nie ’n muurbalspan nie en 
dis my sport. Tony, 'n vriend van my ma, speel 
liga vir die Crusaders muurbalklub. Jy weet die 
muurbalklub aan die agterkant van die 
krieketpawiljoen. Hy is my afrigter. Ek oefen 
gewoonlik saam met sy span en speel vir hulle in 
die winterliga. Ek speel op die oomblik 
somerliga. Ek geniet die spel baie. Swem en 
hardloop hou my net fiks vir die muurbal." 
 
"Haai, ek het nog nooit 'n lewendige 
muurbalwedstryd gesien nie. Dit sal opwindend 
wees as ek jou sien speel." 
 
“Ons speel somerliga hierdie Donderdagaand en 
jy is welkom. Ek speel eerste teen 17:30." 
 
"Ek kan nie wag om jou in aksie te sien nie." 
 
"Jy lyk self goed. Wat hou jou so slank?" 
 
"Ek eet net min en loop baie, dit is al. Ek wou al 
rondom die park hardloop, maar vertel myself 
altyd môre en môre kom nooit nie." 



 
"Hoekom kom hardloop jy nie vanmiddag saam 
met my nie?" 
 
"Ek moet eers drafskoene kry ..." 
 
"Kom swem dan saam met my. Ek het 'n 
seisoenkaartjie en 'n sleutel vir die sydeur van 
St. Georges. Ek swem na-ure wanneer die 
swembad gesluit is vir die publiek en dikwels 
alleen." 
 
"Ek is nie 'n goeie swemmer nie en het ook nie 
’n swembril nie." 
 
Billy se oë lyk ekstra blou toe hy glimlag. "Ek 
het juis 'n ekstra een net vir jou en 'n mus vir 
daardie pragtige bruin hare van jou." 
 
"Ek dink jy gaan nooit ophou nie. Goed, maar ek 
moet voor donker tuis wees. My ma sal haar 
vrek bekommer as ek in die strate loop wanneer 
dit reeds donker is. Sentraal is nie so veilig soos 
in die verlede nie." 
 



"Ek belowe ek sal jou die hele pad tot by jou 
voorhekkie neem voor donker, Kadin Bosch." 
 
Later langs mekaar op die bus brand Kadin vir 
gesels, maar die bus se geraas is erg. Hulle ruil 
sellulêre telefoonnommers uit en toets 
WhatsApp en Kadin maak Billy se profielfoto 
oop. Hy staan langs sy ma met sy arm om haar 
nek. Sy is in haar kantooruitrusting en lyk 
gesofistikeerd. Sy is mooi, het blonde hare en sy 
lyk gelukkig met haar linkerarm agter om Billy 
se rug.  
 
Sy stuur ’n boodskap vir Billy. "Ma pragtig."  
 
Billy sien haar profielfoto waar sy sit tussen 
Jack en Rene. Hy stuur ’n boodskap terug. "Jy & 
ma mooi, pa trots.” 
 
Hulle glimlag vir mekaar en Billy stuur 
weer. "Gooi neer alles. Kry by sirkel western 
straat.” 
 
Sy antwoord. "Klop jou daar."  
 



"Nooit, swembroek + handdoek ... tempel, dan 
swem ... " 
 
"OK" 
 
Billy spring reeds by Kaapweg uit en Kadin ry 
die hele ent tot by Trinder Park. Rene is vandag 
nog by die werk en die plek is stil. Sy gooi alles 
haastig neer, gryp haar swemklere en handdoek 
en loop haastig uit, sommer net so in haar 
skoolklere. Sy wil hom klop en eerste daar 
wees.  
 
Sy is verbaas toe sy hom sien wag by die 
sirkel. Die duiwel moes vinnig gehardloop het 
want hy woon aan die verste deel van die 
Park. Sy kry die gevoel Billy is baie fiks. Hy het 
'n T-hemp en tekkies aan en sy is nuuskierig om 
te weet wat skuil onder die hemp. Hulle loop 
met die steil Brickmaker’s Kloof-pad af wat 
onder by die Valleipad aansluit. 
 
Kadin is 'n bietjie bang, maar sy skraap moed 
bymekaar. "Billy, ek sien dit is net jy en jou ma 
op jou profielfoto?"  



 
"Ons was in 'n motorongeluk toe ek veertien 
was. Ek en my ma was ongedeerd maar my pa 
het dit nie gemaak nie." 
 
"O, ek is so jammer, Billy; dit is verskriklik." 
 
"My ma werk baie hard en ek sien haar min. Sy 
wil spaar sodat ek universiteit toe kan gaan en 
sodat ons in daardie huis van ons kan aanbly. Sy 
geniet haar werk as bemarkingsbestuurder by 'n 
internasionale firma en word goed betaal maar 
sy moet net baie reis en is dikwels weg. So, is jy 
ook die enigste kind net soos ek?" 
 
"Ek is. My ouers werk ook hard sodat ek 
universiteit toe kan gaan en ek voel net so 
skuldig." 
 
"Ek het nie ’n keuse nie en moet net hard werk 
en my deel doen." 
 
"My maats mors rond met die seuns en ek het 
nie tyd vir daardie nonsens nie." 
 



"Dieselfde met my, sommige van die seuns is 
altyd in kompetisie en probeer mekaar 
beïndruk. Ek hou nie daarvan wanneer hulle die 
meisies soos stukke vleis bespreek nie, dis 
absoluut walglik en onvolwasse." 
 
Kadin glimlag gelukkig. "Jy is koel, Billy 
Shaw. Ek hoop nie ek maak inbreuk op jou 
skoolwerk nie." 
 
"Ons gaan tuis wees voor donker en dit gee ons 
genoeg tyd vir ons take, dink jy nie so nie?" 
 
"Jip." 
 
Hulle stop aan die voorkant van die Hindoe-
tempel in die Boonste Vallei-pad. Kadin dink 
aan die navorsing wat sy oor hierdie tempel 
gedoen het. Een van die basiese leerstellings van 
die Hindoe is dat hulle nie moet woon in 'n plek 
waar daar geen tempel is nie en daarom was dit 
hul eerste prioriteit toe hulle in 1890 hier in 
Algoabaai geland het. Die Indiese Kerk het 
hierdie stuk grond gekoop in die 
Baakensriviervallei op 27 November 1891. Die 



konstruksie het begin in 1896 en die tempel is 
ingewy in 1901. Dit was die eerste tempelgebou 
in die hele Oos- en Wes-Kaap.  
 
Hulle vind die hoofhek by die ingang oop en 
loop ondertoe met die trappe tot in die binnehof 
in die middel van die tempelkompleks. Daar is 'n 
mooi, blou beeld van 'n vreemde man op 'n 
fontein in die middel van die binnehof. Daar is 
eintlik twee tempels en sy let op dat daar Shri 
Krishna bokant die deur van die naaste tempel 
ingemessel is.  
 
Billy kyk rond, gefassineer deur die plek. "Wat 
'n snaakse plek met 'n vreemde atmosfeer, dit 
voel asof ons nou net in 'n vreemde land 
ingeloop het hier in die hartjie van Port 
Elizabeth. Ons het altyd kerk toe gegaan voor 
die ongeluk, maar hierdie plek het heeltemal ’n 
ander atmosfeer. Dis snaakser en vreemder.”   
 
"Dit is, ek kry net so 'n vreemde gevoel. My 
ouers is nie godsdienstig nie, so ek het nog nooit 
'n godsdienstige plek besoek nie. My pa het 
filosofie bestudeer, tog beoefen my ouers geen 



godsdiens nie?" 
 
Billy frons vir Kadin. "Dit maak ook nie sin vir 
my nie."  
 
"Wat bedoel jy?"  
 
"Kyk vir die wêreld, hoe is God dan volmaak 
maar sy skepping is so onvolmaak. Daar is so 
baie lyding. Daar is so baie onvolmaaktheid vir 
’n ‘volmaakte Skepper’." 
 
"Dink jy nie ons veroorsaak ons eie lyding en 
onvolmaaktheid nie?" 
 
"As mense kanker kry, is dit hulle skuld? Of, as 
’n vragmotor onklaar raak en oor jou motor jaag 
en jy laat jou familie alleen agter en hulle moet 
vir hulleself sorg sonder jou. Is dit ook jou 
skuld?" 
 
"Jy klink nou soos 'n filosoof. Ek wil graag vir 
jou en my pa bymekaar kry eendag en jy moet 
daardie vrae aan hom vra, dit sal net interessant 
wees." 



 
"Ek sal eerder muurbal speel met hom. Ons sal 
nooit by logiese antwoorde uitkom nie, want die 
lewe is in baie opsigte glad nie logies nie. Maak 
nie saak hoe vêr ons dink nie." 
 
Kadin lag. "Nou klink jy net soos my pa!"  
 
'n Man kom by die ingangshek in en groet 
vriendelik. "Hallo ek is Ben, die opsigter. Wat 
maak julle hier, kan ek help?" 
 
Billy antwoord vinnig. "Ons is net nuuskierig 
oor hierdie plek en die mense wat hier aanbid?"  
 
"Ek is opsigter hier en my familie woon hier in 
ons eie kwartiere. Hoekom kom besoek julle nie 
Sondagoggend hierdie Krishna tempel wanneer 
die ISKCON mense hier aanbid nie? Hier is op 
die oomblik 'n spesiale, heilige man wat Port 
Elizabeth besoek tot aan die einde van volgende 
week. Hy lei die aanbidding hierdie Sondag.”  
 
Kadin glimlag gelukkig. "Wat is ISKCON? Hoe 
laat moet ons hier wees en wat moet ons 



aantrek?" 
 
"Die Internasionale Vereniging van Krishna 
Bewustheid. Begin nege in die oggend en sal 
met graagte besoekers verwelkom. Julle mag 
gewone klere dra maar trek net julle skoene uit 
voordat julle die tempel betree.”  
 
Billy waag ’n kans. "Ken u nie iemand hier wat 
Sanskrit magtig is en dit lees nie?"  
 
Die man lag. "Ek is net die opsigter hier. Ek 
weet nie veel oor die mense se geloof nie en 
gelukkig maak dit nie saak vir hulle nie." 
 
Billy kyk vir Kadin, "Verdomp, dis nog lank 
voor Sondag en ons weet nie eers of dit die 
moeite werd gaan wees nie." 
 
~*~*~*~ 
 
Hulle glip in via die sydeur van die 
swembadkompleks met Billy se spesiale 
sleutel. Kadin is vinnig die kleedkamers in en 
trek gou haar enkelstuk, swart swempak aan. Sy 



sukkel en druk haar hare moeilik alles onder die 
mus in. Sy skuil onder die reuse handdoek wat 
haar lyf amper heeltemal bedek.  
 
Hulle staan voor die vlak deel van die 
swembad.  
 
Kadin kyk vir Billy. "Wat is die afstand van die 
lengte?"  
 
"Sestien meter. Dit is 'n ongemaklike lengte. Ek 
swem ten minste 64 lengtes van ongeveer 1 
kilometer op ’n slag." 
 
"Vier-en-sestig lengtes, jy is mal!" 
 
"Nee, dis min. Ek hou daarvan om 'n vyf 
kilometer ten minste een keer 'n week te swem, 
soms meer.”  
 
Kadin rek haar oë verstom. "Honderd-ses-en-
vyftig rondtes, jy speel seker, ek begin net swem 
dan moet ek stop!"  
 
"Nee, dit is maklik, jy sal sien. Jy sal gou 



daaraan gewoond raak en dan voel dit asof jy 
vlieg. Ek is dol daaroor." 
 
"Onthou, ek is nie 'n goeie swemmer nie." 
 
"As jy sukkel gaan ek jou 'n paar wenke gee en 
dan sal dit voor die wind gaan met jou, jy sal 
sien." 
 
Billy trek skielik sy klere uit en daar staan hy net 
in sy swart Speedo. Hy kyk nie in haar rigting 
nie en Kadin is stomgeslaan oor die goeie 
toestand van sy lyf. Goeie definisie oraloor; die 
abdominale spiere; die vlerkies en breë skouers 
moet van die swem wees. Sy verkyk haar dan 
aan sy bene vol definisie oraloor soos hy draai 
en stap swembad toe en dink dit moet die 
muurbal wees. Sy kyk agterna soos hy afstap tot 
in die water en haar oë is vasgenael op sy 
stewige ronde agterstewe. Dit is definitief die 
muurbal se skuld.  
 
Billy staan tot by sy knieë in die water en kyk 
op. "Kom, moet nie net daar staan nie, dit is tyd 
vir aksie, meisie." 



 
Sy bloos en voel skielik verskriklik skaam. 
Hoekom is sy so onwillig om van die reuse 
handdoek ontslae te raak waaronder sy tot 
dusvêr lekker weggekruip het. Sy het tog geweet 
hierdie oomblik moet aanbreek. Hy wag. Sy los 
die handdoek en stap haastig met die trappies tot 
in die water terwyl sy voel hoe sy oë op haar 
brand. Sy kom nie vinnig genoeg onder die 
water weg van sy oë nie. Hierdie deel van die 
swembad is baie vlak sodat selfs kleuters hier 
mag baai en sy probeer in ’n desperate poging 
om plat te gaan lê en so haarself te bedek voor 
hom.  
 
"Hoekom is jy so skaam? Daar is geen goeie 
rede nie." 
 
"Is dit so voor die hand liggend?" 
 
Billy skaterlag skaamteloos. "Jy is so snaaks. 
Swem tot die vêrste rant, ek wil sien hoe doen 
jy."  
 
Kadin geniet die tyd by die swembad baie 



daardie dag. Billy het haar allerlei baie handige 
wenke geleer en voor sy haar kon kry swem sy 
maklik aaneen deur net die regulering van haar 
asemhaling. Sy kon net swem en swem 
terwyl Billy keer op keer vinnig verbyswem en 
toe hy klaar is met sy kilometer begin hy met 
vlinderslag verby haar. Dit fassineer haar 
wanneer hy onder die water verby haar swem 
soos 'n dolfyn.  
 
Hy stap later die hele pad saam tot by haar 
voorhekkie en sy glimlag gelukkig. "Dankie vir 
'n wonderlike dag, ek het nog nooit ’n dag so 
geniet nie! Jy is vol verrassings, Billy Shaw.”  
 
Billy vat haar hand en sak tot op sy een knieg 
soos 'n prins en soen die bokant van haar 
hand. "U ridder tot u diens my prinses, Kadin 
Bosch.” 
 
Sy bloos en glimlag skaam voor sy haar hand uit 
sy greep trek en hardloop tot by die voordeur 
waar sy vir hom waai.  
 
Kadin droom daardie aand van 'n waterwêreld 



waar sy die prinses is van Atlantis in die arms 
van haar onderwater prins wat swem saam met 
die dolfyne. 
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Hier aan die einde sal of ’n kortverhaal (soms 
’n spookstorie) of ’n interessante artikel 
geplaas word. Besoek ons blog en geniet baie 
gratis artikels wat enige tyd en gereeld daar 
geplaas word.  
 
 
Die Stem, die King en die Sonkoning 

Deur Gert van Jaarsveld 

 



Sedert die oorgawe van die Boere aan die einde 
van die Anglo-Boereoorlog was “God save the 
King” die enigste amptelike volkslied dwarsoor 
Suid-Afrika. “Die Stem” is eers in 1938 
geproklameer as een van die twee amptelike 
volksliedere. Sedert 1952 is beide “Die Stem”, 
Afrikaanse en Engelse weergawes waar 
toepaslik, gesing saam met die Britse volkslied 
en dit het tot 1957 geduur, toe “God save the 
queen” as volkslied in die slag gebly het. Dit 
was egter nog die ‘koninklike volkslied’ tot in 
1961. 

C J Langenhoven het in 1918 “Die Stem van 
Suid-Afrika” geskryf en dit is in 1921 deur ds M 
L de Villiers getoonset. In die twintigerjare het 
die SABC beide “Die Stem” en “God save the 
King” aan die einde van daaglikse uitsendings 
uitgesaai. “Die Stem” is op 31 Mei 1928 vir die 
eerste keer in die openbaar gesing.  

Maar waar kom “God Save the King” vandaan? 
Selfs vandag nog bestaan daar geen 
parlementêre besluit oor die sing van dié 
volkslied by amptelike, koninklike geleenthede 
nie. En boonop word beweer dat die melodie 



daarvan Franse oorsprong het? Hoe sit dit nou in 
mekaar?  

In ‘n onlangse boek lys ‘n Franse professor, 
Jean-Noël Fabiani, hoof van kardio-vaskulêre 
geneeskunde aan die Georges Pompidou-
hospitaal in Parys, die ontstaan van “God save 
the king” as een van die toevallighede van die 
mediese wetenskap. En dit kom deur ‘n 
kanaaltjie wat vorm tussen die vel en die anale 
kanaal wat dikwels ontsteek. Die abses wat dan 
gevorm word, word ‘n fistel genoem. En die 
Sonkoning, Lodewyk XIV, het ‘n baie pynlike 
een gehad.  

In 1686 wou die koning dit sjirurgies laat 
verwyder, maar in daardie tyd voer artse nie 
operasies uit nie – dit is die barbiers se werk 
want hulle het vlyme gehad. Dit is baie skerp 
(vlymskerp) messies waarmee hulle mense se 
are gesny het vir bloedlating. Daar is geglo dat 
bloedverlies jou kon genees van siektes. ‘n 
Minister het die koning oorreed om sy barbier te 
vertrou met die operasie. Maar die barbier wou 
nie – bang dis ‘n mislukking en dan is die 
guillotine sy voorland. Die koning beveel hom 



egter om sy apparaat en prosesse te verfyn en na 
maande se verfyning van sy tegniek en 
verbetering van sy vlym, is Charles-François 
Félix gereed om te opereer onder toesig van die 
arts en natuurlik sonder narkose op 18 
November 1686. 

Die koning se eggenote, Madame de Maintenon, 
het inmiddels die hofkomponis, Baptiste Lully, 
gevra om ‘n melodie te komponeer waarvoor 
madame De Brinon, direktrise van de 
meisieskool van Saint-Cyr, die liriek geskryf 
het: "Dieu protège le roi, de sa main souverain! 
Vive le roi!" (God beskerm die koning, met sy 
soewereine hand! Lank lewe die koning.) 
Tydens die operasie het ‘n meisieskoor van die 
skool die lied gesing. Die koning het die 
operasie volgens oorlewering baie braaf hanteer. 

Hoe het die lied uiteindelik "God save the 
king/queen" geword? Daaroor bestaan daar 
volgens Fabiana twee teorieë. Georg Friedrich 
Händl, destyds die komponis van die Britse hof 
van George I, het die lied gehoor tydens ‘n 
besoek aan Versailles in 1714. Hy noteer die 
melodie, skryf ‘n Engelse teks daarvoor en lê dit 



voor aan die koning. Die koning was baie 
ingenome daarmee. 

Die ander, minder waarskynlike, teorie is dat die 
Britse koning James II toe hy in ballingskap was 
in Frankryk die lied gehoor het en gesweer het 
dat dit die volkslied sou word as hy die Engelse 
troon herower. Hy sterf egter in 1701 en sy seun 
James III probeer herhaaldelik maar slaag nie 
daarin nie.  

Hoe dit ook sy: “God save the king/queen” se 
wysie kom uit Frankryk. 
 
 



 


