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Vasgevang – 21 - Die littekens 
 

Is die spookkindertjies weer aan die speel? Sy hou haar 
asem op en luister aandagtig maar wonder of sy haar 
verbeel het want dit is nou weer stil. 
 

Die Skrif van Onheil – 20 - Besoektyd 
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“Oom, ek dink nou net aan iets. Die skurke het alles vir 
my teruggegee; my skoolsak en my slimfoon. Kadin het 
hulle verneuk en nie die regte boekie teruggegee nie maar 
‘n vervalsing. Sê nou hulle het ‘n opspoorder in my sak 
gesit! Sê nou dis hulle by die voordeur!” 
 

GEHEIME SKAT IN DIE SAHARA WOESTYN - 

Deel 3  

“Ongelooflik, ongelooflik,” stamel professor Dubois dit uit 
en sy hele liggaam gaan aan die bewe. 

 

Die Vermiste Gesin 

Lina vat nog 'n sluk wyn en wag gespanne. Sy was nog 
altyd 'n sucker vir 'n lekker spookstorie, en hier is een, en 
dalk 'n ware een. 
 
 
Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
Die littekens 
 
Chloe probeer alles opsom: “Dit is ‘n mond vol, maar laat 

ek probeer. Lyle het my in sy vertroue geneem en vertel 
dat die ongeluk op die bergpas nie ‘n ongeluk was nie, 
want ‘n trok het hulle opsetlik oor die krans gestoot. Ek 
vra toe vir Hunter, ‘n ou privaat speurdervriend van my pa 
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vir hulp. Ons neem Lyle toe kosskool toe vandag en 
Hunter ondersoek die ongelukstoneel en dit staaf Lyle se 
storie. Nou glo Hunter ons lewens is in gevaar. Hunter 
dink hierdie plek is onveilig en hy slaap nou oor tot hy 
môre-oggend Robert se hulp gaan vra en ons plek beveilig 
deur ligte rondom ons huise, ‘n alarm in my plek, 
veiligheidshekke, loergaatjies en wat nog.” 
 
Isaac rek sy oë verbaas. “Genade Chloe, daar het baie 

gebeur vandag! Wanneer het Lyle jou vertel?” 
 
“Eergister gedurende besoektyd, maar hy wou dit eers 

tussen ons hou want hy was bang almal dink hy is van sy 
lotjie getik. Die oomblik toe hy my vertel, besef ek 
hoekom daardie sleepmerke van hulle bande wat die volle 
lengte van afdraande strek, vir my so snaaks gelyk het. Dit 
is omdat daardie verdomde trok hulle die hele ent gestoot 
het. Dit moes verskriklik gewees het om deur ‘n trok oor 
daardie afgrond gestoot te word.” 
 
“Hoekom sou iemand hulle daar wou afstoot, Chloe?” 
 
“Ons dink dat iemand hulle wou vermoor op ‘n manier 

wat soos ‘n ongeluk sal laat lyk en toe gebeur daar ‘n 
wonderwerk en hulle oorleef. Hunter gaan almal in ons 
lewens ondersoek net sodra hy my plekkie beter beveilig 
het.” 
 
Isaac frons besorgd. “Goeie genugtig! Dit klink nie goed 

nie, Chloe, dit is ‘n goeie ding Hunter help. Hy klink baie 
besorg oor julle en met goeie rede.” 
 
Chloe glimlag. “Siestog, hy en my pa was 

boesemvriende. Hulle het saam grootgeword en was saam 
op skool en het later saam harde bene gekou as spesiale 
operasionele soldate in die oorlog. Ek het hom nie goed 
geken nie; was maar ‘n tienerdogtertjie wanneer hy soms 
by my pa kom kuier het op die plaas. Ek was altyd 
gefassineerd oor hoe erg my pa sy  besoeke waardeer het. 
My pa wou egter nooit oor sy weermagdae praat nie, maar 
Hunter het my vertel dat my pa baie dapper was en sy eie 
lewe gewaag het en hom vele kere gered het en dat hy alles 
sal doen om nou sy familie te beskerm.” 
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Isaac lyk baie beïndruk. “Hunter klink ’n baie 

interessante mens. Ek sal hom graag wil ontmoet, Chloe.” 
 
“Isaac, ek gaan hom nie nou steur nie. Hy slaap soos ‘n 

babatjie op die oomblik. Hy was glo tot in die oggendure 
wakker met sy vorige saak. Hy neem geen nuwe sake nie 
en wil al sy tyd aan ons afstaan tot ons veiligheid verseker 
is.” 
 
***  
 
Chloe word wakker in haar pikdonker kamer en sy 

wonder hoe laat dit is. Daar is die kaalvoet stappies weer 
bokant haar in die solder. Is die spookkindertjies weer aan 
die speel? Sy hou haar asem op en luister aandagtig maar 
wonder of sy haar verbeel het want dit is nou weer stil. 
 
Die kralegordyn verklap dat iets vanaf die sitkamer by die 

gang afkom en sy slaan hoendervleis uit. Sy tuur in die 
duisternis in en probeer die ingang na haar kamer sien 
want miskien kom die indringer daar binne, maar dit is so 
donker sy kan nie eers haar hand voor haar oë sien nie. Die 
kralegordyn by die kombuis verklap egter die indringer is 
nou net soontoe. Verdomp! Vanaand gaan sy hierdie 
indringer verras. Sy moet net vinnig wees. Sy moet sien of 
dit rotte is of wat. Die goed het waarskynlik al weer deur 
daardie vensters in die solder gekom.  
 
Chloe spring uit die bed en hardloop vir die lig se ketting, 

voel dit raak en trek. Sy knyp haar oë en probeer desperaat 
fokus want die lig verblind haar maar sy hoor terselfdertyd 
hoe iets vinnig deur die kralegordyn vanaf die kombuis 
beweeg. Sy hoor kaalvoet stappies in die gang afhardloop 
en net toe haar oë fokus in die gang, sien sy die swaaiende 
gordyn wat lei tot die sitkamer. 
 
Chloe hardloop vinnig en in die donker sitkamer voel sy 

na die ketting oor die koffietafel en trek die lig aan en kyk 
op na die trappe, maar sy is weer eens te laat want sy hoor 
die voetstappies in die solder. 
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Chloe hardloop vasberade met die trappe op en deur die 
gordyn die solder in en trek daardie ketting maar weer eens 
vind sy ‘n leë solder met beide vensters wawyd oop. 
 
 “Verdomp, jou blikskottel!” 
 
Chloe hardloop tot by die vêrste venster want dit het 

geklink asof die voetstappies soontoe gelei het en sy loer 
orals rondom die venster en tuur in die donker, 
onheilspellende woud in. Niks, hoegenaamd niks! Net ’n  
doodse stilte! 
 
“Wat maak jy, Chloe?” 
 
’n Elektriese skok skeur deur haar lyf soos sy skrik hier in 

haar pajamas voor die oop venster en sy ruk vinnig om 
gereed in die verdedigingsposisie wat Tony haar geleer 
het. Dan besef sy dit is Hunter wat hier reg agter haar 
gepraat het en ontspan en kom in ‘n normale staanposisie.  
 
“Sjoe Hunter, hoe laat jy my nou skrik!” 
 
Hunter lyk beïndruk. “Ek sien Tony het jou goed 

ingeoefen, Chloe, daardie is die perfekte Wing Chung 
kung fu verdedigingsposisie. Dit is die beste vir 
handgemene gevegte en dit kom natuurlik, maar wat doen 
jy daar by die venster? Ek dink jy het my wakker geskree.” 
 
Chloe frons gefrustreerd. “Hier kom iets deur hierdie 

venster, Hunter, en ek wou sien wat dit is. Ek het vergeet 
om skuiwers hiervoor te kry. Dit klink soos kaalvoet 
stappies van kindertjies oor die vloere maar verdwyn elke 
keer net voordat ek sien wat dit is. Ek het uit frustrasie 
geskree toe ek dit nie betyds kon vang nie.” 
 
Hunter glimlag. “Miskien is dit die spoke waarvan die 

mense praat, maar ek en Robert sal skuiwers later vandag 
vir jou aanbring dan kyk ons, Chloe.” 
 
Chloe frons vies. “Daar is nie iets soos spoke nie, 

Hunter.” 
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“Ontspan Chloe, ek speel net ... ek is seker dit sal ophou 
nadat ons die skuiwers aangebring het. Ek wonder net wat 
as ons die skuiwers aangebring het en dit hou aan gebeur.” 
Hy glimlag stout. 
 
Chloe knipoog vir hom. “Jy geniet dit om my te terg oor 

kamstige spoke, nè?” 
 
Die japon wat Hunter aanhet, het effens weggetrek en sy 

regterbors en skouer is ontbloot. ‘n Slegte litteken van ‘n 
ou, diep wond aan die sykant van sy borsspier is ontbloot. 
Chloe kom vorentoe en druk haar vinger op die plek. 
 
“Wat het hier gebeur, Hunter?” 
 
“Een van my oorlogoorblyfsels. Wil jy van my wonde 

sien wat ek opgedoen het met operasie Coolidge toe jou pa 
my lewe telkemale gered het?” 
 
“Ja, asseblief.” 
 
Hunter trek die japon vêrder ondertoe sodat sy boarm wys 

en Chloe sien ‘n diep litteken waar iets ‘n stuk van sy vleis 
moes uitgeruk het en Hunter draai en trek die japon sodat 
sy dyspier wys. ‘n Deel daarvan is net so vermink. ‘n Stuk 
van die vleis is destyds uitgeskeur sodat daar ‘n diep 
litteken sit. 
 
Chloe trek haar asem in. “Sjoe, jy het groot skade gehad, 

Hunter. Hoeveel kere is jy so gewond en wat het daardie 
skade veroorsaak?” 
 
“Hierdie twee wonde was deur AK 47 rondtes terwyl 

Tony homself bo-oor my gegooi het en my van die 
lemmetjiesdraad wat my hulpeloos vasgehou het, afgetrek 
het. Daarna het ‘n granaat my onderwater uitgeskop en toe 
ek weer wakker word, was jou pa besig om my te verpleeg 
langs die oewer. Ek het egter nog baie littekens van vorige 
operasies soos byvoorbeeld nog ‘n rondte is deur my 
linkerboud gedurende ‘n vorige operasie maar dit gaan ek 
jou nou nie wys nie.” 
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“Dit lyk my Kalashnikov rondtes rig baie skade aan want 
hierdie is diep merke en jy het baie vleis verloor destyds?” 
 
“Ons SADF gewere het akkurater oor groter afstande 

geskiet, maar die verdomde Kalashnikov rondtes tol erg en 
maak baie skade wanneer hulle deur jou weefsel skeur. Dis 
die rede Chloe.” 
 
Hy wys na die merk op sy bors. “Hierdie is skrapnel wat 

my gelukkig skrams getref het en daar is nog ‘n paar 
stukkies skrapnel wat oorgebly het plek-plek in my rug.” 
 
Chloe rek haar oë verbaas. “Goeie genugtig! En my pa? 

Ek weet nie van sulke littekens by hom nie. Jy was seker 
net baie ongelukkig?” 
 
Hunter skud sy kop dat hy nie saamstem nie. “Nee Chloe, 

die meeste operasionele soldate van ons oorlog is verskeie 
kere gewond. Dit was algemeen. Hoe Tony so gelukkig 
was en nie eers een keer gewond is nie, sal ek nooit 
verstaan nie. Ek glo vas hy het ‘n geluksengel gehad wat 
hom opgepas het.  Dit is al wat sin maak.” 
  
Chloe trek die vensters toe en trek die lig dood. Hulle 

stap met die trappe ondertoe toe sy vassteek agter Hunter.  
 
Die foto van die kindertjies het weer platgeval op sy 

gesig! 
 
 
Vervolg volgende week in uitgawe 22 
 
 

 
Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
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Besoektyd 
 
 
Kadin het Rene sovêr moontlik alles vertel terwyl hulle 

saam die brunch voorberei het en sy dek die tafel terwyl 
Rene Billy gaan haal. Billy kom in die eetkamer met die 
handdoek net onderkant die laagste merke op sy rug laag 
oor sy heupe.  
 
Kadin trek sy stoel vir hom uit. “Kom sit hier, Billy, ons 

het boerewors en tamaai eieromelette gemaak met baie 
gesmelte kaas, spek en tamatie saam met volgraan 
roosterbrood en warm koffie. Alles is gereed. Jy moet net 
jou melk, suiker en koffie byvoeg. Ek hoop jy eet hierdie 
tipe kos?” 
 
Billy glimlag dankbaar en verhoed dat sy rug aan die 

rugreling raak deur op die punt van die stoel regop te gaan 
sit. Kadin frons besorg en ril wanneer sy dink aan die 
skade aan sy rug en sy kyk bekommerd met ‘n vraag op 
haar gesig na Rene wat langs haar staan. 
 
“Sy rug lyk verskriklik, Ma. Ons moet hom by ‘n dokter 

kry? Dit moet vreeslik seer wees.” 
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Rene lyk self baie besorg. “Sit en eet saam met hom, 
Kadin. Ek gaan haal gou daardie blou Mybulen tablette 
wat ons altyd het en sodra hy genoeg geëet het het, moet 
hy ten minste twee afsluk. Wanneer hy klaar geëet het, 
gaan ek hom verpleeg met Ress se wondersalf wat ons 
gebruik vir daardie slegte wonde wat net nie wil regkom 
nie. Ek gaan dit baie versigtig aansmeer maar, eers moet 
die Mybulens inskop.” 
 
Rene verdwyn in die gang af en Kadin gaan sit aan sy 

linkerkant en glimlag vir Billy. Hy glimlag terug. “Dankie, 
Kadin, jy het werklik die lieflikste moeder, jy moet baie 
trots wees op haar.” 
 
Kadin kom vorentoe en hulle lippe smelt weg. Hulle proe 

mekaar voor hy verskrik wegtrek maar sy volg sy mond 
voordat sy ook breek. Hulle kyk mekaar begeerlik aan 
terwyl sy wens sy warmte is vir ewig hier by haar en 
hierdie hemelse oomblik moet nooit ophou nie, want hy 
het so diep in haar hart gekruip in so kort tydjie.  
 
Sy fluister uiteindelik in sy oor: “Dankie, my dapper 

prins, ek sal nooit vergeet hoe jy my beskerm het deur 
daardie verskriklike marteling nie.” 
 
Billy lig sy hand en streel saggies oor haar pragtige, bruin 

hare. “Hoe kon ek anders, my lieflike prinses.” 
 
Kadin glimlag tevrede. “Kom, eet nou, my ma is nou hier 

met daardie tablette.” 
 
Billy eet en besef skielik weer hoe honger hy is en hy 

smul met mening en vergeet vir ‘n oomblik van alles. Dan 
besef hy dat Kadin nog nie eet nie, maar haar verkyk aan 
hom. “Kom nou, gaan jy nie ook eet nie? Jy sit daar en 
vergaap jou aan my?” 
 
Kadin glimlag gelukkig. “Ek was so vrek bekommerd oor 

jou. Jy sal nie verstaan hoe lekker dit voel dat jy hier veilig 
by my sit nie.”  
 



 10 

Billy wys met sy oë na haar bord. “Okei, moenie ophou 
eet nie, meneer, hier gaan ek.” Sy begin ook en hulle eet 
saam terwyl hulle mekaar speels dophou. 
 
Rene verskyn en plaas twee tablette by sy beker koffie. 

“Hier is jou tablette, Billy. Drink dit gou sodat dit begin 
werk. Dit sal help vir die pyn en koorsigheid. Ek gaan 
daardie salf aan jou rug smeer sodra jy klaar geëet het.” 
 
Billy neem dit en sluk dit vinnig saam met sy koffie. 

“Dankie, Tannie, julle ete is heerlik. Ek was baie honger 
en dors.” 
 
Rene gaan sit ook en eet oorkant hulle terwyl sy praat: 

“Kom ons kry nou ons varkies in ‘n ry. So julle het mekaar 
leer ken weens nuuskierigheid oor daardie snaakse skrif in 
die boekie waaroor ‘n ou man aangerand is. Julle het 
besluit julle gaan saam probeer uitvind wat daarin staan en 
toe eindig julle by daardie Hindus en die leier vertel julle 
toe wat in die boekie staan. Hy waarsku julle dat daar 
moontlik ‘n gevaarlike okkulte groep agter die boekie aan 
is en die leier is waarskynlik ‘n magtige towenaar met 
bonatuurlike hipnotiese vermoëns. Billy word toe gevang 
en gemartel maar hy weier om hulle te sê jy het die boekie 
hier in jou kamer, Kadin. Is ek reg sovêr Billy?” 
 
“Dit is reg. Tannie.” 
 
“Kadin toe loop jy jou vas in die towenaar en twee van sy 

manne by Billy se huis en oortuig hom jy sal die boekie 
ruil vir Billy in die biblioteek en nou is julle hier. Is daar 
nog iets wat julle my nog nie vertel het nie?” 
 
Kadin en Billy kyk na mekaar en dan onthou Kadin. “Ek 

het jou nog nie vertel dat Vyasa die boekie gedokter het 
nie.” 
 
Billy lyk verras. “Wat het hy gedoen?” 
 
“Michael het ons oortuig dat dié deel wat nie vir Vyasa 

sin maak nie, is Afrikaans wat met Sanskrit letters geskryf 
is. Hy glo dat die ou man en sy dogter gevangenes is en 
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dat hy ‘n geheime kontak buite het vir wie hy daarin ‘n 
boodskap wou los, maar toe vang hulle hom uit. Hy dink 
die skurke weet nie wat in daardie boekie geskryf is nie. 
Ons het besluit dat Vyasa die boekie net so gaan namaak 
behalwe die deel met die geheime kode. Dié deel het hy 
gedokter en so wou ons die ou man se geheim oor sy 
geheime kontak probeer bewaar. Dit is nog my en Michael 
se geheim dat hy die kode gaan ontsyfer sonder dat Vyasa 
daarvan weet. Michael is seker hy gaan dit regkry sodra hy 
net die geleentheid kry. 
 
“Ek het die towenaar sy naam gevra daar in die biblioteek 

en hy noem homself Vipracitti. Ek wonder nou, Billy, 
Vipracitti het my gewaarsku dat hy ons siele gevange sou 
neem indien ek hom probeer dwarsboom. Miskien het ons 
‘n fout gemaak en was ons teorie verkeerd want wat het 
Vipracitti daar in die biblioteek met ons aangevang? Ons 
het dan saam weggeraak en Michael en Vyasa weer terug 
in die tyd besoek voordat ons wakker geskrik het en hy 
verdwyn het. Wat het hy met ons gedoen?”  
 
Billy frons bekommerd. “Kadin, ons moet Vyasa-hulle 

waarsku. Ek dink Vipracitti het deur ons oë gekyk en ken 
nou hulle adres. Wat as hulle in gevaar is? Maar ons het 
egter nie hulle telefoonnommer nie en sal hulle daar moet 
gaan waarsku.” 
 
Rene is bekommerd. “Wat bedoel jy dat daardie 

towenaar, Vipracitti, julle gedagtes deur sy oë gesteel het. 
Hoe het hy dit gedoen?” 
 
Kadin verduidelik: “Hy het gesê ons moet hande vashou 

en saam lees in die boek van die waarheid. Toe vee hy met 
sy hand oor die boek en dit verander in ‘n spieël en die 
volgende oomblik trek sy oë ons soos magnete en word 
alles swart en ons hang saam in die duisternis en dis asof 
die lig uit ons skyn. Toe verskyn sy gesig voor ons en hy 
sê ons moet die mense besoek wat die skrif aan ons 
verklaar het en daar gaan ons weer saam terug in die tyd 
deur die hele besoek. Toe ons wakker skrik, is hy 
skoonveld met die vals boekie.” 
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Rene is stomgeslaan. “Die man het julle gehipnotiseer! 
Wie weet wat het hy in julle koppe agter gelos! Dit is baie 
gevaarlik, Kadin. Ons sal julle by ‘n sielkundige moet kry 
nadat ons Billy by die dokter gehad het vir sy rug!” 
 
Nadat hulle klaar geëet het, is hulle na die gastekamer 

waar Rene Billy aangesê het om op sy maag met sy kop 
oor die rand van die bed te lê sodat sy rugspiere ontspan. 
Rene kners saggies op haar tande terwyl sy versigtig die 
salf bietjie vir bietjie op sy oop vleiswonde aanbring en sy 
sien hoe Billy skelmpies die beddegoed vasknyp van pyn 
sonder om ‘n geluid te maak. Sy kyk vir Kadin en sien hoe 
die trane oor haar wange loop terwyl sy op die rand van 
die bed sit en kyk. 
 
Rene vra saggies: “Jy moet sê as dit te seer is, Billy.” 
 
Billy antwoord. Sy stem verraai sy pyn: “Alles reg, 

Tannie, moenie ophou nie, ek is okei.” 
 
“Wat is hier aan die gang?” 
 
Kadin kyk verskrik om en Billy wil regop kom, maar 

Rene keer vinnig. “Bly net so lê, Billy, ek is nog nie klaar 
nie.” 
 
Jack het wakker geword en was op pad deur die gang 

toilet toe en in sy verbygang sien hy die snaakse toneel in 
die gastekamer. Hy kom in tot langs die bed, buk en 
bestudeer verstom Billy se rug. 
 
“Wat de joos het met hom gebeur?” 
 
Kadin praat met ‘n huilerige stemmetjie: “Die skurke het 

hom gevang en gemartel want hulle was agter daardie 
boekie aan wat ek vir pa in die park gewys het. Die boekie 
was in my kamer en hy het geweier om aan hulle te sê 
want hy wou my beskerm.” 
 
Jack kyk verstom vir Rene wat onverstoord aanhou met 

die salf en net vinnig vir hom loer en haar kop knik. “Dit is 
Billy waarvan ek jou vertel het. Ons Kadin se spesiale 
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vriend wat sy nog nie aan ons voorgestel het nie en dit is 
waar wat sy sê. Kyk hoe het hulle hom verniel maar hy het 
geweier om saam te werk want hy het Kadin en sy ma 
beskerm.” 
 
Jack kom vorentoe en buk voor by Billy. Hulle kyk 

mekaar in die gesig. “Waarmee het hulle jou gemartel, 
Billy, daar is diep snymerke rondom jou gewrigte, seun, 
dit lyk asof hulle jou aan jou arms gehang het terwyl hulle 
jou gemoker het met iets?” 
 
“Ja, Oom, iets vol harde knoppe.” 
 
“En jy het stilgebly en geweier om saam te werk, Billy. 

Hulle het jou vel weggeslaan. Hoe het jy dit reggekry?” 
 
Billy knik en Jack frons. “Wie is hierdie monsters!” 
 
“Baie gevaarlike mense, Oom. Vergeet hulle liewers, dis 

nou verby en Kadin is veilig.” 
  
Jack staan op en gluur hoogs ontstoke na Rene. “Ons 

moet hom dadelik neem vir ordentlike behandeling voor 
infeksie en koors ontwikkel, Rene. Die mannetjie is deur 
genoeg. Vertel my alles, asseblief, die vreksels mag nie 
hiermee wegkom nie! Ek kan nie wag om my hande op 
hulle te lê nie!” 
 
Rene kyk bekommerd na Jack want sy herken daardie 

kyk. Die haat in sy oë waarsku haar sy sal daardie 
gevaarlike duiwel wat diep in hom sluimer, moet keer 
voordat hy wakker word. Kadin ken nie daardie deel van 
haar pa nie en dit is beter so. 
 
Die voordeurklokkie lui en Jack vra aan Rene: “Verwag 

jy iemand?” 
 
Rene skud haar kop. “Nee, ek weet nie wie dit is hierdie 

tyd van die dag nie?” 
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Dit lui weer dringender en aaneen die keer en Billy kom 
haastig orent en draai in ‘n sitposisie. Hy kyk bekommerd 
na Jack. 
 
“Oom, ek dink nou net aan iets. Die skurke het alles vir 

my teruggegee; my skoolsak en my slimfoon. Kadin het 
hulle verneuk en nie die regte boekie teruggegee nie maar 
‘n vervalsing. Sê nou hulle het ‘n opspoorder in my sak 
gesit! Sê nou dis hulle by die voordeur!” 
 
 
Vervolg volgende week in uitgawe 22 

 

 

GEHEIME SKAT IN DIE SAHARA WOESTYN 

Deel 3 

 

Deur Pieter Haasbroek 

 

 
“Nog net die noordelike klip, Vader.” Sy trippel behoorlik 
op en af van skone opgewondenheid.  Haar hande is al nat 
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gesweet van pure afwagting.  Toe haar pa die noordelike 
klip druk, skuif dit ook dieper in, maar daar gebeur niks 
nie.  Hy klim van die houtleertjie af en staan terug.  Die 
twee vetkerse gooi allerhande snaakse, donker, bewegende 
skaduwees van hulle teen die mure.  Dan is dit asof daar 
skaars hoorbaar ŉ dreuning en geknars van êrens af tot 
hulle ore kom.  Die dreuning raak geleidelik harder soos 
wat groot klippe agter die muur voor hulle skuif en skuur 
teen mekaar. 
 
“Vader, vader, ek dink ons het dit gedoen!” gil Luzaan dit 
amper kliphard uit. 
 
Die volgende oomblik begin die spleet in die muur wat 
soos ŉ deur lyk, net regs van die ring klippe, stadig 
oopskuif soos ŉ groot brandkluis se deur wat stadig 
oopgemaak word. 
 
“Na selfs honderde jare werk die ingenieurs se hefbome en 
stelsel nog steeds perfek.  Eenvoudig ongelooflik,” sê 
professor Dubois met bewondering en ’n skaars hoorbare 
stem. 
 
Hulle wag tot die deur halfpad oop geskuif het en dan tot 
stilstand kom.  Die opening is egter groot genoeg vir slegs 
een persoon op ŉ slag om deur te gaan na binne. 
 
“Luzaan, ek gee jou die voorreg om eerste in te gaan.  Jy 
hoef nie bang te wees vir enige iets wat lewe nie.  In 
hierdie soliede ondergrondse klip, met sy doolhof, kerkers 
en tonnels is die kanse vir enige lewe wat jou mag bedreig, 
basies nul.” 
 
Luzaan skuif deur die opening en dan bevind sy haar in ŉ 
nuwe saal, maar wat omtrent die helfte kleiner is as die een 
vanwaar sy so pas gekom het.  Dan voel sy haar pa se hand 
op haar rug.  Hulle lig die vetkerse effens hoër op en dan 
sien hulle dit tegelyk raak.  Daar voor hulle staan wat lyk 
soos ŉ sementkis op ŉ hoë klipfondasie en ŉ entjie 
daarvandaan is ŉ ronde put wat tot ongeveer een meter bo 
die grond gebou is.  ŉ Paar trappies loop op na die put toe. 
 
“Wat op aarde gaan hier aan?” sê-vra professor Dubois.   
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“Ek kan die kis nog verstaan, want dit bevat dalk ŉ 
mummie, maar die put en nogal vol water tot bo, is vir my 
’n totale raaisel!” 
 
“Die put se water word seker gevoed deur die oase se 
stroom wat ook hier deurloop,” reken Luzaan, wat al klaar 
weer vooruit gedink het. 
 
“Nooit anders nie,” beken prof. Dubois.  “Die lugdruk in 
die saal maak seker dat dit nie bly oorloop na ’n sekere tyd 
nie, maar presies op dieselfde hoogte bly.” 
Hulle oë is egter nou vasgenael op die kis voor hulle met 
wat dit mag bevat. 
“Ek dink ons behoort die deksel bo-op te kan oopskuif.  
Dit is nie te dik en dus te swaar nie.  Wat dink jy, Luzaan, 
gaan ons dit waag?” 
 
“Ek dog vader gaan nooit vra nie!” 
 
Hulle sit hulle vetkerse so entjie weg en dit gee darem net 
genoeg lig vir hulle om nog te sien wat om te doen. 
 
“My kind, kom druk jy hier saam met my aan die 
regterkantste punt van die deksel.  So behoort ons die 
langwerpige kis se deksel makliker te kan afskuif.” 
 
Hulle beur en kreun vir die vale maar niks gebeur nie en 
moet later opgee.  Dit is asof die deksel vas gegom is en 
dit gee nie ’n millimeter skiet nie. 
 
“Kom ons probeer nog een keer,” doen Luzaan aan die 
hand.  “As ons dan steeds niks regkry nie, dan kry ons die 
werkers om ons moreoggend te kom help.” 
 
Hierdie keer sit beide elke laaste druppel krag wat hulle 
nog oor het, in hul poging.  Die deksel se een kant begin 
stadig een millimeter weg te skuif, dan nog bietjie meer en 
die volgende oomblik is dit asof die deksel losskiet en 
skuif hulle byna die hele klipdeksel van die kis af. 
 
“Dit is te donker om te sien wat hier binne is.  Bring gou 
een van die kerse, Luzaan.” 
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Luzaan vlieg behoorlik in haar spore om om so gou 
moontlik een van die kerse te kry en kom hou dit hier bo 
die gat in die kis. 
 
Wat hulle daar sien slaan hulle asems skoon weg.  Luzaan 
laat so byna die kers val van pure skok.   
 
“Ongelooflik, ongelooflik,” stamel professor Dubois dit uit 
en sy hele liggaam gaan aan die bewe.  In sy wildste 
drome of gedagtes het hy nooit so iets verwag nie.  Luzaan 
staar met strak oë na wat sy hier voor haar in die kis sien.  
Droom sy nie maar net nie?  Is sy werklik hier en is alles 
werklik eg wat sy hier waarneem.  So iets is mos net nie 
moontlik nie!  Waarvandaan kom dit, wie het dit hier gesit, 
met watter doel?  Die vrae maal in haar kop en sy is skoon 
duiselig van skok en sukkel om verder nugter te dink. 
 
“My kind,” professor Dubois tree weg van die kis af.  “Jy 
staar nou na seker die grootste skat op aarde.  Dit is ŉ 
ongelooflike skat wat jy hier voor jou sien.  Nee, eerder ŉ 
fabelagtige skat waarvan die waarde seker nooit bereken 
sal kan word in geldwaarde nie. Een wat ’n wêreldoorlog 
sal ontketen as meer as een land gelyktydig daarop beslag 
wil lê.  Wat jy hier voor jou in die kis sien, is ŉ magdom 
van robyne, smaragde, goudornamente en ander 
edelgesteentes en dit lê feitlik die hele kis vol.  Net een 
van die rooi robyne haal maklik ’n miljoen rand of selfs 
veel meer.  Ek kan my net nie indink hoe groot die skat in 
sy totaliteit moet wees nie!” 
 
Luzaan het intussen omgedraai om die tweede kers te gaan 
optel toe sy geskok uitroep. 
 
“Vader, die deur.., die deur waardeur ons gekom het, is 
toe!  Ons is vasgekeer en daar is geen hoop op uitkoms 
nie!” 
 
Professor Dubois wat net effens begin herstel het van sy 
aanvanklike skok en ontnugtering voel ’n nuwe, koue skok 
teen sy rug af hardloop.  Hoe op aarde is dit moontlik!  
Hoe kon die deur vanself toegegaan het.  Dit is asof 
Luzaan sy gedagtes kan lees. 
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“Vader, ek reken dit is so gebou om na etlike sekondes 
weer vanself toe te gaan.  Dalk weens veiligheidsredes of 
iets anders.” 
 
“Ek hoor wat jy daar sê, my kind, maar ek is bevrees dat 
ons twee dalk nou hier verdoem is en ’n aaklige dood gaan 
sterf.” 
 
“Nie so haastig gevolgtrekkings maak nie, Vader, ek dink 
hierdie put het iets daarmee te doen.  Waarom die put hier 
en die trappies wat oploop soontoe?  Hoekom al die 
moeite vir iets wat so uit sy plek is saam met ŉ ontsettende 
groot skat?  Dit maak mos nie sin nie, tensy …? 
 
‘Tensy wat, Luzaan?” 
 
“Tensy die waterput die uitgang is uit hierdie saal!” 
Professor Dubois is van vooraf trots op sy dogter.  Sy is so 
koel en kalm onder die uiterste van strestoestande en dink 
nog steeds suiwer en helder. 
 
“Ek dink jy is heeltemal reg, my dogter.  Dit wil voorkom 
asof die stam wat dit alles gebou het, reken dat jy jouself 
moet reinig na jy by die skat was en of nuwe 
edelgesteentes hier kom byvoeg het.  Die water moet jou 
dan “suiwer” as jy weer uitgaan na buite.” 
 
Professor Dubois klim met die trappies op en sak dan 
sommer met sy lyf in die water in. 
 
“Luzaan, hou die kers hier bo die water.  Ek gaan net ŉ 
entjie afsak en met my hande en voete voel of ek iets kan 
uitmaak.  Toemaar, ek gaan net ŉ entjie afsak en is nou 
weer terug.  Die kers se lig bo die water sal my wys waar 
om op te kom as ek dalk te diep afsak.  Die water is mooi 
skoon en die lig behoort ver daarin te kan weerkaats.” 
 
“Wees asseblief baie versigtig, Vader,” sê Luzaan, en 
staan gespanne langs die put met die kers in haar een hand. 
Haar pa verdwyn onder die water en na, wat na ŉ ewigheid 
vir haar voel, skiet sy kop skielik hier by haar bo die water 
uit.  Sy skrik haar boeglam, want sy was heeltyd in groot 



 19 

spanning.  As die plan nie werk nie, is dit verby met hulle 
en daarom hoop sy haar pa kon iets wysmaak wat hulle 
lewens moontlik kan red. 
 
“Goeie nuus, my doggie, net ’n entjie verder af in die put 
kom dit uit in ’n groot opening en die water hier onder 
druk mens stadig in een rigting wat soos ’n lang tonnel 
lyk.  Die kers se lig is egter te flou vir my om verder te 
kon sien.” 
 
 “Dink vader dit is ’n tonnel wat werklik ’n uitweg uit 
hierdie saal is?” 
 

Deel 4 volgende week... 

 

Die Vermiste Gesin 

 

Kortverhaal deur Amelia Myburgh 
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Lina stop voor die verlate huis, en net omdat daar ligte 
brand. Dalk kan sy hier blyplek vir die nag kry. Dit lyk 
spokerig, maar sy is desperaat vir blyplek, en met die erge 
reën van die laaste paar dae sal sy nooit veilig terug oor die 
brug kom nie. 

Sy klim uit haar motor en maak die deur saggies toe. Sy 
aktiveer die alarm en dit klink oorverdowend in die nag se 
stilte. Hoe het sy hier beland? O ja; sy was kwaad vir haar 
man, het 'n paar kledingstukke in haar tas gegooi en 
blindelings die pad gevat. Toe sy weer sien, het sy 
gruwelik verdwaal. Dit sal haar leer! Dis 'n ou laai van 
haar om sommer net die pad te vat en dan enige afdraai te 
neem. Sy is effens bekommerd.  

Die deur gaan oop, en 'n ou man kom uitgeloop. Hy lig sy 
hand vriendelik in 'n groet. Hy kom nader.  

"Goeienaand. Mensig Vroumens, hoe op aarde het jy hier 
beland, en dit nogal in hierdie weer! Hoe het jy oor die 
brug gekom?" 

Sy háát dit wanneer iemand, veral 'n man, vir haar 
vroumens sê, maar sy glimlag en groet terug.  

"Naand Meneer. Ek het verdwaal, en gewonder of hier 
dalk blyplek is vir 'n nag of twee." 

Hy lag. "Kom ons vat jou tasse in, voordat die reën weer 
uitsak. Hierdie is nou nie 'n hotel nie, maar ons sal beslis 
vir jou 'n blyplek kan regmaak. Dit was baie jare gelede 'n 
tipe van 'n kinderhuis gewees. Ek is die opsigter en my 
vrou hou die plek netjies en kook vir ons. Dis beter dat die 
plek nie leegstaan nie, en die eienaar betaal goed. Hy kom 
net so een maal 'n jaar hierheen en in hierdie weer gaan hy 
nie gou sy gesig wys nie." 

Sy knik net. Hy kry haar tas en sy kry haar handsak en 
volg hom. Sy sien die bordjie by die deur, maar dis baie 
verroes en sy kan nie uitmaak wat daarop staan nie. Iets 
van ‘Mary’. Kan ‘Maria’ ook wees. Hy maak die deur 
agter hulle toe. Sy is dadelik skrikkerig, maar bang en 
vrees bestaan nie in haar woordeskat nie.  
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"My vrou is besig met aandete. Jy is seker honger?"  

Nou dat sy daaraan dink. Sy het vanoggend laas geëet. "Ja, 
nogal." 

Sy vrou kom nader en groet ook vriendelik en Lina hou 
dadelik van hulle.  

"En soos ek my man ken, het hy homself nog nie aan jou 
voorgestel nie. Ek is Elana en my man se naam is At. Ja, 
soos in At en Elana in die sepie op TV."  

Sy lag nou. "Al verskil; ons is getroud en baie gelukkig." 

Lina glimlag. "Ek is Lina. Aangename kennis." 

"Dieselfde hier, hartjie." 

Hulle nooi haar na die kombuis waar die potte al fluks aan 
die prut is.  

"Sit gerus. Ek dink 'n glas rooiwyn sal in orde wees? Hy 
het al lekker asem gehaal. Of verkies jy iets anders?" 

"Wyn sal heerlik wees, dankie." 

Hy skink dit, gaan sit oorkant haar en dan praat hy. 
"Luister kind, ek wil jou nie bang praat nie, maar dit spook 
in hierdie huis ..." 

Lina is dadelik die ene ore. "Vertel Oom," sê sy, en vat 'n 
sluk van haar wyn. 

"Hierdie was mos 'n tipe van 'n kinderhuis en hier het glo 
verskriklike dinge met die kinders gebeur." 

"Ja, Oom?" 

"Die man het hierdie reuse, groot huis gebou, want hy wou 
'n groot gesin hê, maar toe kon sy vrou nie kinders hê nie. 
Dit was 'n slag vir hom. Hy wou kinders gehad het. 
Erfgename om eendag sy suksesvolle.maatskappy oor te 
neem." 
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Sy is nou nog meer nuuskierig. Wie sou nou kon dink dat 
haar aand só sou uitdraai. Sy vat weer 'n sluk van haar 
wyn. Sy kan net nie warm word nie.  

Elana praat nou. "Hulle het toe kinders aangeneem. Sewe 
van een gesin. Ma en pa tragies dood in 'n ongeluk. 
Orrelpypies. Hulle ouderdomme het van twee jaar tot 
veertien jaar gewissel. Presies twee jaar uit mekaar uit, 
asof dit so beplan was." 

"Wow!"  

Elana vervolg. "Die vrou was baie lief vir die kinders, 
maar die man het hulle geháát. Die kinders letterlik soos 
slawe in en om die huis laat werk. Arme bloedjies. Hy was 
net lief vir die jongstetjie. 'n Fraai, ou, tweejarige, 
blondekop dogtertjie. Lientjie, ja. Dit was haar naam." 

Lina vat nog 'n sluk wyn en wag gespanne. Sy was nog 
altyd 'n sucker vir 'n lekker spookstorie, en hier is een, en 
dalk 'n ware een. 

"Hoe lank terug het dit gebeur? Die kinders?" 

"Een vir een verdwyn. Glo weggeloop. Seker so sewentig 
jaar gelede gebeur," antwoord At nou. 

Lina frons. "As hulle weggeloop het, waarom spook dit 
dan hier?" 

At praat weer. "Hier is dit nou ... Teen die einde het net die 
lieflingskind, die jongste, oorgebly. Die enigste 
erfgenaam. Mooi, slim, geliefd. Maar sy het met 'n 
geheime haat in haar rondgeloop oor wat hy aan haar 
broers en susters gedoen het. Sy het wraak gesweer. Sy 
was toe sestien, en het glad nie meer kontak met haar sibbe 
gehad nie. Sy was so sewentien toe sy weggeloop het van 
die huis af. Die ouers het ook net verdwyn en die huis het 
baie jare lank leeg gestaan tot so tien jaar gelede. Ek en my 
vrou was maar net te dankbaar vir die gratis verblyf. Ons 
ou pensioentjie is nie veel nie.”  

"Ja," por Lina aan. 
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"Gerugte wil dit hê dat hulle nie weggeloop het nie, maar 
iewers toegesluit is om van die honger om te kom ... " 

"Wát?" vra Lina geskok. 

"Ja, ek glo hulle is iewers in hierdie huis. Ek en my vrou 
het al oral gekyk, maar dit was vrugteloos." 

"Ja?" Lina kan haar nuuskierigheid kwalik bedwing. 

Elana is nou by die koskas en gooi pille in haar hand uit 
wat sy met die wyn afsluk. Dan praat sy. "Hier is glo 'n 
ondergrondse skuiling maar ons kon dit nog nooit opspoor 
nie." 

*** 

Later die aand lê Lina in die bed en kyk na die 
kindertekeninge teen die muur. Donker, morbiede 
tekeninge. Dis yskoud hierbinne. Dan val haar glas wyn 
vanself om en 'n bos sleutel skuur oor die vloer asof 
iemand dit gegooi het. 

Maar dis net sy, en daar is niemand anders nie!  

Sy lag. Hoe simpel!!! Sal haar leer. Sy moet nou net nie 
histeries raak nie. Sy is seker daar is 'n logiese verklaring 
vir wat nou hier gebeur. 

Sy tel die bos sleutel op en gaan hang dit bewerig en effens 
onbeholpe terug aan die haak teen die muur. Sy gaan na 
die badkamer om iets te kry om die wyn mee op te vee. 

Toe sy terugkom, is die bos sleutels weer op die vloer. 
Kyk, nou raak sy meer bang as bekommerd.  

Sy lag en probeer die hol kol op haar maag ignoreer. "Dit 
sal my leer om alewig na spookstories te luister. Daai 
storie is tien teen een nie eens die waarheid nie en nou 
speel my gedagtes speletjies met my. Ek het seker die bos 
sleutels laat val toe ek dit opgehang het," sê sy vir haarself. 

Dan kraak die plankvloer. Sy spring onmiddellik op die 
bed. Sy kyk na die mat voor die bed. Sy is seker dit het so 
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pas beweeg! Nou moet sy kophou en kalm bly. Haar 
verbeelding is op hol.  

Sy is nou bang en trek die mat weg huiwerig en sien dit ... 
'n valdeur. Sy is doodseker toe At vroeër die mat daar kom 
sit het, was daar niks gewees nie. Is dit wat sy dink dit is? 
Die geheime skuiling?  

Die valdeur het 'n slot. Sy kyk na die sleutels en sonder om 
te dink sluit sy oop. Sy móét weet wat onder hierdie 
valdeur skuil al klop haar hart nou in haar keel! 

Sy sluit die valdeur maklik met die eerste probeerslag oop 
en dit gaan dan vanself oop. Sy is verstom, maar gaan 
stadig met die trappe af. Sy wéét sy moet nie maar haar 
nuuskierigheid neem die oorhand.  

Dan sien sy dit! Hopies klere. In gelid. Duidelik lyke. Of 
dit was lyke. Daar is nie veel oor nie. In haar skok en vrees 
kan sy tog die hopies klere tel. Agt .... 

Sy besef nou hulle was nege mense wat hier gewoon het. 
O ja, die jongste het mos weggeloop! Dis nou ná almal glo 
dood of vermis was. Wát het hier gebeur? 

Dan sien sy 'n brief. Sy gryp dit, vlug met die trappe op en 
slaan die valdeur toe. 

Sy skarrel halsoorkop na buite. Sy klim vinnig in haar 
motor. Die huis is donker en verlate. 'n Bouval! Geen huis 
met ’n lig nie! 

Sy is geskok. Wát het so pas gebeur? Waar is At en Elana?  

Sy kyk na die brief in haar hand. Sy skakel die dakliggie 
aan en lees. 

“NOU WEET JY WAAROM EK GEEN FAMILIE HET 
NIE. HY HET ALMAL DOODGEMAAK! EN EK HET 
NET VIR HOM DOODGEMAAK. GROETE, OUMA”. 

En toe tref dit haar. Ouma Lientjie! Haar eie ouma was die 
enigste oorlewende! 
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(Die polisie het die volgende dag die oorblyfsels uit die 
geheime kelder kom verwyder en die raaisel van sewe 
dekades van die vermiste gesin is opgelos.)  


