
 
 
Uittreksels van uitgawe 24 
 
 
Vasgevang - 24 - Raaisels en Hansworse (riller) 
 
Miskien is hierdie werklik ‘n spookhuis waar sulke dinge 
moontlik is! Hoekom het nog mense wat net soos sy logies 
is en weier om in spoke te glo, hier ingetrek en kon hulle 
nie langer as twee weke aanbly voordat hulle verkas het 
nie! 
 
Die Skrif van Onheil - 23 - Die Taakspan (riller) 
 
Hulle glo ons huidige beskawing is soos ‘n virus wat 
Moeder Aarde gaan vernietig indien hulle ons nie betyds 
uitwis nie. 



 
GEHEIME SKAT IN DIE SAHARA WOESTYN - Deel 6 (aksie) 

Luitenant Berger voel soos ’n gek dat hy hom so maklik 
moes laat vang het, maar die dryfkrag om die vrou te 
probeer red, het miskien sy oordeelsvermoë so bietjie 
aangetas en kon hy nie so helder en suiwer dink soos altyd 
nie. 
 
Hart sonder remme – Deel 2 (romanse) 

 
“Die man is `n vriend van my. Hy het my verseker hy gaan 
jou kry, al moet hy die hele wêreld omkeer.” 
Haar hart slaan benoud bollemakiesie. “Jou vriend het `n 
klap van die windmeul weg. Ek hoop jy het vir hom gesê 
van Beyers.” 
 
 
Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
24 - Raaisels en Hansworse 
 
Die slimfoon se alarm maak Chloe seweuur die 

Saterdagoggend wakker. Sy het Hunter uitgenooi vir 
ontbyt voordat hulle die pad gaan vat. Hulle wil nie later as 
kwart voor nege by die winkel instap nie sodat Hunter 
dadelik met Hayley kan praat voor oopmaaktyd.  
 
Chloe peins oor die snaakse ding wat gisteraand gebeur 

het terwyl sy in die stort klim. Terwyl die water 



verfrissend oor haar spoel, stroom onstuimige vrae en 
kwellings deur haar brein. 
 
Dit maak glad nie sin nie, want niemand of niks kon 

toegang tot dié plek gehad het nie. Sy voel sy wil mal 
word wanneer sy daaraan dink! Dis so onwerklik, maar dit 
het definitief gebeur! ‘n Digte wolk van soet Rum en 
Maple pyptabak wat daar in haar kombuis gehang het, is ‘n 
tasbare bewys van die onmoontlike! Kan dit toeval wees? 
Hoekom is dit nou juis Tony se gunsteling pyptabak?  
 
Sy het Isaac niks daarvan vertel nie maar verleë 

verskoning gemaak deur die veiligheidshek by die 
voordeur omdat sy hom gesteur het. Isaac het opgelet daar 
is iets fout maar sy het dit afgemaak as dat sy ontsteld was 
omdat sy hom en Robert so onnodig gesteur het. Isaac het 
haar probeer troos deur te sê dat hy eers negeuur 
vanoggend begin want dit is Saterdag en dit is toe sy hom 
uitgenooi het om saam met haar en Hunter ontbyt te nuttig 
en dan kan hulle mekaar sommer leer ken. 
 
Nou dra sy die las van die onverklaarbare alleen. Hoe het 

haar lewe skielik so drasties verander! Sy ontmoet soveel 
nuwe interessante mense, maar gaan terselfdertyd deur die 
aakligste ervarings! Sy het ‘n logiese verklaring gekry vir 
die naggeluide, maar nou gebeur hierdie ding. As dit net 
nie was dat dit Rum en Maple was nie! Daardie bekende 
reuk maak dit vir haar soveel erger want sy sien in haar 
verbeelding haar pa daar in die stilte op die stoep in die 
donker sit en staar na die sterre, terwyl hy die rook stadig 
diep intrek en rustig uitblaas. Sy haat niks erger as die 
onverklaarbare nie, want sy is ‘n logiese mens! Sy wil hard 
skree uit frustrasie! Wat de joos gaan aan! Wie bedreig 
Zoey en Lyle en hoe kom daardie rook in haar kombuis! 
 
Miskien is sy besig om mal te word. Is dit nie miskien 

wat dit beteken wanneer ‘n mens jou sinne verloor nie? 
Miskien word dinge wat glad nie bestaan vir jou so 
werklik dat jy dit as tasbaar ervaar! Miskien is dit 
moontlik dat spanning jou brein so manipuleer dat dinge 
tasbaar word!  
 
Is sy nie maar net hardkoppig nie? Miskien is daar 

onbekende dimensies en kry ‘n mens plekke wat soos 
poorte dien tussen verskillende realiteite. Miskien is 



hierdie werklik ‘n spookhuis waar sulke dinge moontlik is! 
Hoekom het nog mense wat net soos sy logies is en weier 
om in spoke te glo, hier ingetrek en kon hulle nie langer as 
twee weke aanbly voordat hulle verkas het nie! Miskien 
was haar pa gisteraand hier in haar kombuis! Miskien is hy 
bekommerd oor haar en is dit sy teken! Verdomp! Stop dit 
nou Chloe! Vergeet dit net! Dit het nie gebeur nie! 
 
Tóg, die alarm het afgegaan! Die ogie van die alarm in 

die kombuis het, wat dit ook al was, opgetel? Dan moes dit 
tog werklik gewees het? Ag nee, Chloe, wie sê? Dit is mos 
moontlik dat daar fout is met die ding! ‘n Mens kry mos 
vals alarms, nie waar nie? Miskien is dit net toeval dat daar 
‘n vals alarm presies op dieselfde tyd was. ‘n Donderse, 
klein kokkerot het natuurlik oor die verkeerde elektroniese 
bordjie getrap en per ongeluk die alarm laat vals kraai. Die 
kleine vrekseltjie! Miskien het hy toe uitgebrand en ruik sy 
oorblyfsels soos Rum en Maple! Ja, miskien is dit ‘n reuse 
kokkerot wat Robert se Rum en Maple in die woud gevreet 
het! Daar het sy haar verklaring! Chloe lag kliphard. 
 
Indien die ding weer gebeur, sal sy dit ernstig opneem. 

Tot dan is dit maar net ‘n snaakse toevalligheid wat wel ‘n 
verklaring het wat sy net nie raaksien nie. Net soos die 
apies, nè Chloe, en sou so iets weer gebeur, het sy mos vir 
Isaac wat haar kop kan ondersoek vir los drade of 
skroefies. Sy lag weer hardop vir haar lawwe gedagtes. 
 
Chloe glip in ‘n duursame, bruin hemp en oorlogskip-

grys langbroek in en trek haar plaasstewels aan. Nou is sy 
gereed vir hulle plaasbesoek.  
 
Later is sy net klaar met die voorbereiding van die ontbyt 

toe sy die klop aan die voordeur hoor. Sy maak met 
gerustheid vir Hunter oop want sy gebruik nou haar 
loergaatjie. 
 
Sy groet terwyl sy die veiligheidshek oopsluit. “Môre 

Hunter, hoe lyk die weervooruitsigte vandag? Die bome is 
so hoog rondom my eilandjie hier in die gramadoelas ek 
sal nooit weet indien donker wolke my bekruip nie.” 
 
Hunter bestudeer haar deeglik. “Môre Chloe, jy lyk 

omtrent gereed vir ons plaasbesoek. Nee, daar is geen 
wolke in sig nie dit lyk na ‘n mooi, sonnige dag heeldag” 



 
“Die ontbyt is gereed, Hunter, ek moet net gou my 

buurman gaan roep. Toe ek hoor hy begin eers negeuur 
vanoggend werk, het ek hom uitgenooi want hy wil jou 
graag ontmoet.” 
 
Sy gaan uit en hulle staan op die stoep en gesels. 
 
“O ..., nee, dis reg, ek was nogal verras toe ek sy 

peperduur sportmodel BMW hier sien staan. Dit is die 
eerste keer dat ek tekens van enige lewe daar oorkant 
gewaar.” 
 
“Hy is nogal toevallig die mediese dokter wat na Zoey 

omsien en hy hou my altyd op hoogte van haar vordering. 
Hy is dokter Isaac Horn. Hy het hier aangekom daardie 
oggend toe ek Zoey-hulle gaan soek het en toe betrap hy 
my daardie middag nadat ek skelm by Lyle se private 
kamer daar in die hospitaal ingeglip het. Daardie eerste 
aand toe jy hier geslaap het, het hy my besoek met nuus 
oor Zoey en het ek agtergekom die man eet ongesond. Hy 
werk van vroeg tot laat en gryp gemorskos op pad terug 
vanaf die werk. Dit is toe dat ek voorgestel het om vir hom 
elke aand aandete voor te berei. Hy het gisteraand hier 
kom eet en toe nooi hy my om vanaand daar by hom iets te 
gaan eet.” 
 
Hunter se gesig helder op. “Dit is fantastiese nuus.  Dit 

beteken daar is nou gereeld iemand by jou in die aande!” 
 
Chloe gewaar Isaac wat by sy blyplek uitkom. “Daar kom 

hy nou. Dit is nie nodig dat ek hom gaan haal nie.” 
 
Hunter kyk in Isaac se rigting. “Aantreklike vent. Ek is 

seker hy moet baie gewild wees onder die dames.” 
 
Chloe hou Isaac dop en sy sal nie stry nie. Hy is definitief 

baie aantreklik. ’n Regte meneer-traak-my-nie; so vol 
selfvertroue sy houding terwyl hy aangestap kom, wys dit 
duidelik. Die seksie blikskottel! 
 
Isaac stop reg voor Hunter en glimlag. “Is dit nou my 

Chloe se lyfwag en held, Hunter? Baie dankie dat u so baie 
omgee en doen vir haar. Ek is werklik baie beïndruk met 



julle harde werk. Wat skuld ek julle vir die ligte rondom 
my plek?” 
 
Chloe rek haar oë oor sy skaamtelose voorbarigheid. Het 

hy nou net gesê: ‘my Chloe’? Sy voel lus om hom sommer 
nou onder sy gat te skop maar sy sal haar moet inhou voor 
Hunter! Sy sal hom later vanaand ordentlik regsien! 
 
Hunter glimlag breed. “Aangename kennis, dokter Horn. 

Vergeet dit asseblief. Sy het in elk geval vir alles betaal.” 
 
“Ek voel nog skuldig, Hunter, wat van julle harde werk 

en kosbare tyd, het sy ook daarvoor betaal?” 
 
Chloe praat nou saam. “Hulle wou my nie toelaat om 

hulle vir hulle werk en tyd te vergoed nie.” 
 
Hunter verduidelik. “Ek het dit meestal vir myself gedoen 

want sy het sommer oornag die belangrikste ding in my 
lewe geword.” 
 
Hunter kyk reguit vir Chloe. “Ek sukkel om te slaap, 

Chloe. Ek word gereeld wakker doodbekommerd oor jou. 
Ek moet my net inhou of ek bel jou wakker in die middel 
van die nag om te hoor of jy okei is.” 
 
Chloe beweeg soos blits en die volgende oomblik plant sy 

‘n onverwagte piksoentjie op sy wang. “Siestog man, ek 
het jou dan vertel hoe goed ek myself kan verdedig. 
Wanneer gaan jy ooit ‘n bietjie ontspan?” 
 
Hunter glimlag vir haar impulsiwiteit en kyk terug na 

Isaac. “Belowe my, Dokter, jy sal nooit haar verkeerd 
opvryf nie, want hierdie meisie is miskien fyntjies gebou 
maar sy is uiters gevaarlik. Haar pa het haar dodelike goed 
geleer wat permanente skade sal veroorsaak en sy is nogal 
blitsvinnig.” 
 
Isaac lyk verras. “Ek het die stralende selfvertroue gelees 

in haar lyfie wat so saampraat en ek moet erken ek vind dit 
verskriklik seksie vanaf die eerste dag wat ons ontmoet het 
en sy haar vir my vererg het.” 
 
Vervlaks, die man is arrogant maar tog so 

onweerstaanbaar! Sy sit haar hande aggressief op haar 



heupe. “Te seksie! Jy moet jou inhou, Dokter! Ek sal jou 
aangee by die mediese raad! En net so terloops, ek hou 
geheel en al niks van wat jy vroeër gesê het nie! ‘My 
Chloe,’ ek sal graag wil weet, Meneeeer, wat de joos het jy 
nogal daarmee bedoel? Dink jy miskien ek is nou skielik 
jou besitting!” Sy swaai haar heupe aggressief. 
 
Skielik bars al twee mans uit in ‘n lagkompetisie asof 

hulle mekaar aanspoor. Isaac sukkel die woorde hakkelend 
uit tussen die lagbuie deur: “Sien jy nou wat ek bedoel, 
Hunter, sy mis niks nie en wanneer sy haar vererg, praat 
daardie seksie lyftaal oortyd!” 
 
Die volgende oomblik tref haar vuis sy skouer sodat hulle 

die slag duidelik hoor. Sy het so vinnig gereageer sy skrik 
skoon vir haarself wanneer Isaac verbaas skree: “Eina dit 
was seer! Verdomp! Sy is omtrent gevaarlik en verdomp 
geniepsig, Hunter!” 
 
Die trane hardloop oor Hunter se wange en hy hakkel ook 

die woorde uit tussen die lagbuie deur: “Ek kan nou 
presies sien waarvan jy praat, Dokter, jou woorde was 
skaars koud toe slaan sy toe met mening en laat daardie 
seksie lyfie praat!” 
 
Chloe spring om en verdwyn terwyl sy terugskree vir 

hulle op pad kombuis toe: “Julle twee moes nooit ontmoet 
het nie! Julle is sleg vir mekaar! Is julle seker julle is nie 
familie nie! Slegte gene! Ek gaan nou kombuis toe! Maak 
net seker julle lag klaar daar buite voor julle inkom. 
Netnou beland julle warm koffiewater eerder op julle as in 
julle koppies!” 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 



 
 
23 - Die Taakspan 
 
Nico gaan uiteindelik versigtig voort: “Regoor die wêreld 
het daar belangrike baanbreker deskundiges met hul nabye 
familie spoorloos verdwyn oor die verloop van ongeveer 
20 jaar. Iemand by Interpol het lont geruik en ‘n spesiale 
internasionale geheime taakspan is op die been gebring om 
die moontlikheid te ondersoek dat ‘n ondergrondse 
organisasie in die geheim besig is met uiters gevaarlike, 
onwettige navorsing met baie sinister motiewe.  
 
“Intussen het gesigherkenningstegnologie gevorder en het 
die taakspan ‘n netwerk van punte by sleutel internasionale 
lughawens se doeanes gevestig wat spesiaal uitkyk of 
enige van hierdie verdwene kundiges iewers hul 
verskyning maak. Verlede maand kom die verrassing toe 
daar ‘n groep toeriste vanaf Indië by Johannesburg 
lughawe opdaag en van daar Port Elizabeth toe vlieg. Baie 
van die mense is van die verdwene kundiges en hul nabye 
familie met nuwe identiteite. Ongelukkig het hulle weer 
spoorloos verdwyn in Port Elizabeth en dit is toe my hulp 
ingeroep is en ek deel van die internasionale taakspan 
geword het. Ek moes hulle help dié mense opspoor en 
vasstel waarmee hulle besig is. 
 
“Ons probeer toe vasstel hoekom hulle juis hier in Suid-
Afrika is. Lang storie kort, ons kom toe agter hulle is hier 
omdat een van die kundiges wat hulle jare gelede in hul 
web probeer intrek het, ontsnap het en nou klas gee as ‘n 
professor van filosofie hier by Port Elizabeth universiteit. 
Dit is toe ons professor Johan de Ridder ondersoek en ek 
kontak maak met hom dat ons redelik seker is waarmee 
hierdie mense besig is nadat ons geleer het oor watter 



kennis hy beskik. Johan is ‘n afgetrede baanbreker 
viroloog wat destyds toevallig iets gedurende sy 
navorsingswerk ontdek het wat hulle nog nie kon regkry 
nie. 
 
“Die groep wetenskaplikes is in Port Elizabeth omdat hulle 
professor Johan de Ridder wil manipuleer om hulle te help 
met die laaste stap van hulle biologiese wapen. Hulle het 
waarskynlik ‘n laboratorium gereed en wil hulle wapen 
hier klaarmaak en produseer en dan wil hulle dit van hier 
oor die wêreld na rustende terreurselle wat in elke land 
gevestig is, versprei. Dit lyk asof hulle doel is om ons 
beskawing te vernietig sodat hulle ‘n nuwe beskawing van 
vooraf kan begin met hulle uitverkorenes onder die 
oorlewendes. Hulle glo ons huidige beskawing is soos ‘n 
virus wat Moeder Aarde gaan vernietig indien hulle ons 
nie betyds uitwis nie.” 
 
Nico skud sy kop moedeloos en kyk na Kadin. “Kadin, jy 
het kontak gehad met Vipracitti, die mense se okkultiese 
leier. Julle gesprek is baie belangrik want dit mag sekere 
van ons vermoedens bevestig. Wat het Vipracitti jou vertel 
terwyl Billy toilet toe is? Dit mag baie belangrik wees.” 
 
Kadin dink diep. “Hy het my baie verwar en ek was kwaad 
en bekommerd. Ek wens ek het geweet hoe belangrik dit 
sou wees?” 
 
“Asseblief Kadin, probeer onthou. Dink ‘n bietjie. 
Wanneer jy die een ding onthou, val die volgende jou dalk 
by.” 
 
Kadin peins diep. “Die man het snaakse goed gesê wat 

nie sin maak vir my nie. Hy het gesê hy wil ‘n bietjie met 
my gesels aangesien ons nog lank gaan saamloop en ek vra 
toe sy naam en hy sê my.” 
 
Kadin knyp haar oë toe soos sy probeer onthou: “Hy 

praat toe van lig en duisternis wat ons binnekort saam gaan 
beskerm dwarsdeur die aaklige einde van alles wat ons nou 
ken en ons gaan lei tot by ‘n nuwe begin.” 
 
Kadin se oë helder op en skielik onthou sy asof hulle 

gesprek nou net gebeur het: “Daar kom uiters moeilike tye 
en wat nou met ons gebeur het, was net die voorbereiding. 



Die onheil wat oor ons gekom het, het ‘n bondgenootskap 
begin en ons gesinne gaan saamsmelt sodat ons die 
verskriklike onheil sal navigeer wanneer ons wêreld 
vergaan. Die lig en die duisternis gaan ons binnekort saam 
beskerm dwarsdeur die aaklige einde van alles wat ons nou 
ken en ons lei tot by die nuwe begin. Ek sal sy woorde 
onthou en alhoewel dit nou glad nie vir my sin maak nie, 
sal ek eendag verstaan en besef daar is net een weg. Ons 
sal glo die enigste vlammetjie van hoop vir ‘n nuwe 
wêreld vir hom bring en hy sal die duisternis wat hy in die 
wêreld gebring het, beëindig en ‘n nuwe wêreld van lig en 
hoop begin. Dit is skielik so helder in my gedagtes.” 
 

Nico se oë rek verbaas. “Baie interessant, dankie Kadin, 
dink verder. Is daar nog iets? Billy, is daar iets wat jy 
onthou; enigiets. Vertel my asseblief, dit mag belangrik 
wees.” 
 
Billy onthou iets wat hom nog heeltyd hinder. “Kadin, 
onthou jy toe hy ons gefnuik het om in daardie plat boek te 
kyk wat in spieëls verander het en sy oë ons toe vang en 
hipnotiseer. Hy het gesê ons moet saam lees uit die boek 
van die waarheid wat ons sal bevry en beskerm en help 
deur die moeilike tye wat binnekort gaan volg.” 
 
Kadin knik. “Ja, ek onthou, Billy, ek was verbaas toe ek 
die leë bladsye sien en toe vee hy met sy hand daaroor en 
vang ons met sy oë toe die bladsye skielik verander in 
spieëls!” 
 
Billy gaan voort: “Kadin, het jy dieselfde ervaar. Sy gesig 
wat voor ons verskyn terwyl sy woorde in ‘n aardige eggo 
weergalm sê hy vir jou: ‘Ek het jou gewaarsku dat jy my 
nie moet dwarsboom nie en nou het jy my die reg gegee. 
Ek is nou altyd saam met julle. Dit is so beplan want ons 
gaan mekaar nog baie nodig kry in die deurvoer van ons 
pligte in diens van lig en duisternis.” 
 
Verras skud Kadin haar kop. “Ja, ek onthou, ons het in die 
duisternis gehang en dit was asof die lig uit ons skyn!” 
 
Rene is besorg: “Ek is baie bekommerd, Nico. Daardie 
monster het hulle gehipnotiseer en wie weet wat hy in 
hulle gedagtes geplant en waartoe hy in staat is? Ek dink 
ons moet hulle by ‘n sielkundige kry wat hulle moet 



hipnotiseer om enige sleutels wat hy in hulle gedagtes 
geplant het, te verwyder.” 
 
Nico stem saam. “Dit sal wys wees. Doen my egter ‘n 
guns en maak ‘n klankopname van die sessie en hou dit vir 
my want daar mag miskien nog belangrike inligting 
uitkom wat hulle vergeet het en belangrik mag wees vir 
ons ondersoek. Sal u asseblief so maak? Ek gaan my 
kontaknommer vir julle gee dan bel julle my asseblief 
sodra julle die opname vir my het. Is dit in orde so?”  
 
Nico kyk van Rene na Jack wat antwoord: “Reg so, Nico.” 
 
Nico gaan voort: “Dit klink asof julle gesinne deel geword 
het van Vipracitti se planne en dus moet ek julle waarsku. 
Ons verstaan nie hoe so baie kundiges ingetrek is in die 
okkult se web en verdwyn het nie net om later weer te 
verskyn as gewillige deelnemers. Ons vermoed Vipracitti 
het hulle beïnvloed sodat hulle nou die okkult se doelwitte 
heelhartig nastreef. Gedurende my kontak met professor 
Johan de Ridder het hy my vertel dat hy weet van ‘n 
magtige Aghori by die naam van Vipracitti wat ‘n legende 
in Indië is onder sekere Hindu gelowiges. Johan glo die 
man is heel waarskynlik die leier van die ondergrondse 
beweging en hy word ondersteun deur ‘n multi-biljoenêr 
wat in Indië gevestig is by die naam van Ahmed. 
 
“Ons taakspan is besig om op die biljoenêr se 
bedrywighede te spioeneer. Die man het baie interessante 
besighede in elke land in die wêreld en ons begin vermoed 
hierdie maatskappye gaan heel waarskynlik aangewend 
word vir die verspreiding van hul biologiese wapen sodra 
dit gereed is. 
 
“Kadin, gee my nou asseblief die boekie. Ek wil so gou 
moontlik dinge reël. Jou en Billy se gesinne asook Vyasa 
en Michael gaan 24-uur deur my span dopgehou word. 
Ons is uiters professioneel en julle sal nie eers weet van 
ons nie. Ek soek net elkeen se slimfoonnommer en daarna 
sal julle my nie weer sien nie. Sorg net julle slimfone is 
altyd by julle en daar is ‘n battery en SIM-kaart in. Maar 
ek sal my nommer vir elkeen gee. Noem my net Nico op 
julle kontaklys en kontak my enige tyd sou julle my nodig 
kry. Sou die okkult weer kontak maak met julle, wil ons 
hulle probeer volg tot by hulle versteekte nes.” 



 
Nico kyk vir Jack. “Jack, verstaan jy nou hoekom ek 
eintlik hierdie inligting glad nie moet deel met enigiemand 
nie. Ons taakspan se enigste troefkaart op die oomblik is 
dat die okkult nog nie weet hulle word ondersoek nie. 
Hulle weet ook nie professor Johan het kontak gehad met 
my net voordat hy homself aan hulle oorgegee het nie. 
Hulle weet nie hy het ‘n kode waarmee hy ‘n boodskap 
iewers vir ons kan los sou hy die geleentheid kry nie en 
nou het ek ‘n boodskap van hom gekry en ek brand om dit 
te ontsyfer.  
 
“Ek is egter seker dat indien hy die plek waar hulle hom 
aanhou, daarin vir my gee dit nou te laat is na die episode 
met Billy in die park. Die mense het heel waarskynlik 
reeds al hulle bedrywighede verskuif, maar ons sal die plek 
besoek en soek na moontlike leidrade. Ons sal net dit 
ongemerk en versigtig moet doen want as ons dit 
opsigtelik doen, hou hulle miskien die plek dop en 
verspeel ons miskien ons troefkaart.” 
 
Jack staan op en versteek onopsigtelik weer sy pistool 
agter sy broek onder sy baadjie in en hy loop na Nico wat 
opstaan saam met Alex. Jack gryp Nico se hand en gee 
hom ‘n stewige handdruk terwyl hy met sy linkerhand sy 
arm bo die elmboog vashou en vriendelik vir Nico 
glimlag: “Ek is jammer, my maat, maar ek dink jy 
verstaan, nie waar nie?” 
 
“Ek verstaan maar alte goed. As jy my vra, het die 
verkeerde man se gesin nou paadjies met Vipracitti en sy 
okkult gekruis. Ek het vertroue jy gaan nie daardie duiwel 
toelaat om met jou familie te mors nie en dit sluit hierdie 
mannetjie in.”  
 
Hy wys na Billy. “Neem hom nou vir verpleging en bring 
hulle beide polisiestasie toe sodat hulle saam deur die 
fotoalbum kan gaan wat ek vir Alex voorberei het. Al die 
besoekers wat oor ‘n sekere tydperk vanaf Indië na 
Johannesburg en vandaar na Port Elizabeth deur die 
doeane gereis het, is in daardie album en asseblief mense, 
geen woord aan enige iemand oor ons taakspan, oor my of 
oor die agenda van die okkult nie. Hou julle dom. Julle 
weet niks nie. Net wat reeds gebeur het, okei.” 
 



Jack kyk rondom hom na almal. “Ons twee gesinne is nou 
saam in die ding en ons belowe almal: nie ‘n woord aan 
enigiemand nie, nè?” 
 
Met erns op hulle gesigte knik almal instemmend voor 
Jack weer terugkyk na Nico.  
 
“Ek is seker julle kan op elkeen van ons staatmaak, Nico, 
my maat.”  
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“Jy het natuurlik gedink jy kan ons uitoorlê deur net tussen 
die duine te beweeg.  Maar ons het dit goed gedink om op 
te split in drie groepe, dat sou iemand ons agtervolg, hulle 
hulle magte ook sou moes verdeel om ons te agtervolg, 
want hulle weet nie wie van ons die vrou het nie.  Dan het 
ons ook seker gemaak ons laat ry iemand ver agter ons en 
aan die kant van ons spore, om enige agtervolgers waar te 
neem en te kan oorrompel.  Dit lyk my ons plannetjie het 
uitstekend gewerk!” 
 
Luitenant Berger voel soos ’n gek dat hy hom so maklik 
moes laat vang het, maar die dryfkrag om die vrou te 
probeer red, het miskien sy oordeelsvermoë so bietjie 
aangetas en kon hy nie so helder en suiwer dink soos altyd 
nie. 



 
“Genoeg vir eers,” laat die Arabier hoor.  “Kom maak hom 
gereed vir die perd,” en twee van die Doelaks langs hom 
spring vinnig nader met ’n lang riem en bind sy hande 
deeglik vas daarmee.  Hulle ruk sy lang, blou legioen 
baadjie van sy lyf af en dan bind hulle die ander end van 
die riem aan een van die perde se saalknoppe vas. 
 
“Ons berei jou net so klein bietjie voor vir die Sjeik,” en 
dan spring almal in hulle saals en gee hul perde spore. 
 
Luitenant Berger besef dat hy nou wreed gaan afskeid 
neem van sy getroue en dapper manskap, sonder enige 
begrafnis en laat ’n, “vaarwel kameraad Durand,” van hom 
hoor. 
 
Die volgende oomblik skiet die riem in sy hande styf en 
ruk dit hom bo van sy voete af.  Dit voel asof sy arms van 
sy lyf af geruk is en geweldige pyne skiet deur sy skouers.  
Hy trek ’n tree of drie deur die lug en dan tref sy kop die 
sand met ’n harde slag.  Sy wit kepie vlieg van sy kop af 
en vir ’n oomblik dink hy hy gaan sy bewussyn verloor.  
As dit gebeur mag dit sy einde wees, besef hy dadelik en 
skud sy kop vinnig om van die duiseligheid ontslae te 
probeer raak.  Dadelik begin stof en sand sy longe te vul 
en hoes en stik hy om dit te probeer uithou, maar dit is 
bykans onmoontlik want hy kan sy kop nêrens heen draai 
om vars lug te kry nie.  Hy probeer ook om sy lyf gedurig 
te draai sodat die sand nie te lank skuur op een plek op sy 
lyf nie.  Hulle ry egter so vinnig met hom dat selfs dit 
amper ’n taak van onmoontlikheid is.  Gou word sy hemp 
van sy lyf gestroop want die skurwe sand is soos growwe 
skuurpapier teen hierdie spoed.  Sy vel word daarna 
stelselmatig laag vir laag van sy lyf af gestroop.  Hoe lank 
gaan die hel nog duur, wonder hy terwyl hy smag om asem 
te kry en paniek begin nou van hom besit neem.  As dit 
veel langer gaan duur, gaan hy beslis versmoor met al die 
sand en stof in sy longe.  Elke keer wat sy lyf ’n effense 
hobbel in die sand tref is dit soos iemand wat hom met ’n 
voorhamer slaan en ruk die skokgolf deur sy lyf.  Sy 
skouers voel al of hulle uit sy pootjies geskeur is.  Net toe 
dit vir Luitenant Berger voel asof hy nie meer kan nie, 
kom hulle skielik tot stilstand.  Hy hoes en proes dat dit ’n 
naarheid is om van die sand en stof in sy longe te probeer 
ontslae raak.  Sy longe brand soos kole vuur en sukkel hy 



om behoorlik asem te kry.  Sy skouers voel of hulle af is 
en elke deel van sy liggaam se spiere is die ene pyn.   
 
Hy probeer stadig opsukkel maar dan slaan ’n nuwe 
verskriklike pyn hom.  Dit voel soos iemand wat hom met 
blaasbalke probeer verbrand.  Sy bolyf se vel is op meeste 
plekke weg geskuur en sy rou ontblote vel se 
senuweepunte is wat die ontsettende pyn veroorsaak.  
Bloed loop op verskeie plekke in straaltjies teen sy gesig 
en bolyf af.  Elke geringe beweging van sy liggaam teister 
hom net verder. 
 
Twee Arabiere kom gryp hom weerskante van sy arms en 
sleep-dra hom êrens heen.  Luitenant Berger tel sy kop 
effens op en deur bloedbelope oë, vol sand en stof kan hy 
darem uitmaak dat hy hom nou in die midde van ’n groot 
Doelak kamp bevind.  Die Arabiere wat hom gevange 
geneem het, het lyk my nou by hulle hoofleër aangesluit in 
die woestyn en dit maak die kanse op enige redding vir 
homself, en as die jong vrou dalk ook hier is, nou uiters 
skraal.  Maar hy gaan nie moed opgee nie, as hy net ’n 
geringe kans kry, gaan hy dit waarneem. 
 
Hulle neem hom na die Sjeik se groot tent in die middel 
van die kamp.  Verskeie wagte staan rondom die tent 
geplaas, met ’n kromsabel stewig vasgeklem in elk se 
hand.  Toe luitenant Berger by die hooftent se opening 
ingesleep word, sien hy deur sy half toe en opgeswelde oë, 
’n blanke vrou daar voor die Sjeik staan.  Sy het lang, 
golwende, goue hare en selfs in sy benarde toestand kan hy 
sien dat haar liggaam volmaak gebou is.  Hulle kom gooi 
hom hier langs haar voor die Sjeik neer en die wagte neem 
dan direk agter hom plaas, met hulle hande op hulle 
kromsabels, gereed vir aksie.  Luitenant Berger sukkel 
stadig orent en staan dan weer op sy voete.  Hy staan 
wankelrig en duiselig daar en konsentreer hard om nie om 
te val nie.  Hy wil skree van die pyn, maar hy verduur dit 
sonder om te wys in watter geweldige pyn hy tans verkeer.  
Dan kyk hy hier na sy regterkant en op dieselfde oomblik 
kyk die vrou ook na hom.  Vir ’n paar sekondes vergeet hy 
heeltemal van al sy pyn en snak hy byna na sy asem toe hy 
sien hoe mooi sy is.  In sy lewe het hy al baie mooi vroue 
in Algiers gesien en ook ander dele van die wêreld, maar 
hulle kan maar gaan slaap teen hierdie vrou.  Sy staan kop 
en skouers uit bo enige beeldskone vrou wat hy nog ooit 



onder oë gehad het.  Hy sien die skok en verbystering in 
haar groot, blou oë, wat lyk soos die oseaan se blou van 
die Maldives eilande. 
 
“Verskoon asseblief my voorkoms, Mademoiselle.  Ek het 
nie geleentheid gehad om my eers bietjie te gaan mooi 
maak vir u nie,” en hy knik effens met sy kop vir haar.  Hy 
weet eensklaps dat dit die professor se dogter is en dat haar 
naam Luzaan is, want hulle is vooraf van sekere inligting 
voorsien aangaande die argeologiese span. 
 
“Dit is heeltemal te verstane luitenant,” en sy knik liggies 
terug vir hom en glimlag bemoedigend vir hom.  Ten spyte 
van hoe hy op die oomblik daar uitsien, met sy lyf wat nou 
al amper heeltemal met bloed en sand bedek is, sukkel sy 
om haar oë van sy kaal bolyf af te hou.  Hy het kort wit 
hare, is lank gebou met breë skouers, met sterk bene en sy 
sien die blokke spiere op sy maag saamtrek.  Hy het ’n 
sterk, manlike gesig wat dae laas geskeer is en soos hy 
daar onvas op sy voete langs haar staan, is hy vir haar die 
toonbeeld van manlikheid.  Sy voel hoe haar hart sommer 
dadelik vinniger begin klop en ’n ligte blos verskyn op 
haar wange.  Sy hoop net nie hy merk dit op nie.  Sy ken 
hierdie mans skaars en hy het haar gevoelens alreeds op 
hol.  Geen van al die mans wat haar feitlik elke dag 
uitgeneem het, het nog ooit hierdie gevoelens vir ’n man in 
haar wakker gemaak nie. 
 
“Ek sien die legioenhond het reeds so vinnige voorsmakie 
gekry van wat hom nog te wagte gaan wees,” en die Sjeik 
lag so uit sy maag uit van pure genot.  Sy woorde ruk 
beide van hulle gedagtes, terug na die werklikheid. 
 
“Wat jy gedoen het aan die mense en hierdie vrou gaan jou 
nog duur te staan kom,” dreig luitenant Berger.  “Laat haar 
onmiddellik vry en hou my in haar plek aan.” 
 

Deel 7 vervolg volgende week uitgawe 25 
 
Hart sonder remme - 2 

Deur Mattie Pansegrouw 
 



 
 

“Sonnika, ek is bly om jou te sien. Jy lyk pragtig in die 
vrolike, songeel rokkie.”  

Wouter Bekker, die eienaar van die restaurant en die 
woonwapark, kom vinnig nader. 

“Middag Wouter. Dit ruik heerlik hier.” 
Hy glimlag, lei haar na `n tafel voor die venster, trek 

`n stoel vir haar uit en gaan oorkant haar sit. “Hoekom is 
jy so skaars? Vermy jy my?” 

Sy verwonder haar aan die branders wat ver onder 
hulle teen die rotse ontplof. “Nee. Jy vergeet ek is nie een 
van jou vakansiegangers nie. Ek is hier om te werk.” 

“Asof ek nie weet nie. Jy`s altyd besig in `n wêreld 
waar ek jou nie kan bereik nie.” Hy gee `n oordrewe sug. 
“As die karakters eindelik hul ry kry, kom trek `n ander 
klomp weer by jou in. `n Arme man van vlees en bloed het 
nie `n kat se kans teen jou helde nie.” 

“Ag, arme jy,” lag sy en neem die spyskaart by hom. 
“Ek is vandag lus vir vis, gebraaide aartappels met drie 
groentes. Ek eet gewoonlik net vrugte en mengelslaai. Dis 
gesond en gouer om te maak. En ook braaivleis en die vis 
wat my twee buurmanne vang.”  

Hy wink `n kelnerin nader en plaas die bestelling vir 
twee, vou sy arms en pen haar met `n frons vas. “Ek hoor 
jy en `n man het gisteroggend styf ingeryg in die kerk gesit 
soos sardientjies in `n blik. ” 

Sonnika skrik. ”Wie? Waar hoor jy dit?”  
“Die man was gister ná kerk hier by my. Nie om te 

eet nie, maar om my te vertel van die beeldskone meisie 
wat amper op sy skoot gesit het.” 

“En nou neem jy sommer aan dit was ek.”  



“Sonder twyfel. Hy het jou haarfyn beskryf. `n 
Meisie in `n blou rokkie met lang wit hare, donkerbruin 
oë, met goue hartjies in haar ore en `n fyn kettinkie om die 
enkel. Hy is gefrustreerd omdat hy jou laat wegkom het. Jy 
is glo die droomvrou na wie hy al die jare gesoek het.”  

“Het jy vir hom gesê waar om my te kry?” Haar hart 
klop benoud in haar kuiltjie.  

“Dink jy ek is onnosel? Jy hou my al die maande 
lank op `n veilige afstand. Hy kan gerus ook sweet soos ek 
en al die ouens by die muurbalklub.” 

 Sonnika tel haar skouersak wat sy op die stoel langs 
haar gesit het, op toe die kelnerin die kos bring.  

“Verskoon my, ek is nou terug.”  In die kleedkamer, 
glip sy in die hokkie in en gaan sit op die toiletdeksel, kop 
in haar hande. Haar gemoed is `n kraaines van botsende 
emosies. Sy het gehoop sy sien die man nooit weer nie. Vir 
wat is sy dan nou so benoud maar terselfdertyd bewerig 
van opwinding? Dis die vreemdeling se skuld. Hoekom 
kon hy nie wegkyk nie? En hoekom kon sy hom nie net 
geïgnoreer het nie. Dis haar eie skuld dat sy nie op die 
preek kon konsenteer nie.   

 Ergerlik kom sy regop. Sy het nog nooit so heftig op 
`n man gereageer nie. Sy was haar hande, maak dit droog 
en sonder om in die spieël te kyk, loop sy uit. Hulle eet in 
stilte. Wouter praat eers weer toe hy sy leë bord wegstoot.  

“Die man is `n vriend van my. Hy het my verseker 
hy gaan jou kry, al moet hy die hele wêreld omkeer.” 

Haar hart slaan benoud bollemakiesie. “Jou vriend 
het `n klap van die windmeul weg. Ek hoop jy het vir hom 
gesê van Beyers.” 

“Nee, ek het vergeet van dokter Beyers Human. Jy 
dra nog nie ’n verloofring nie en jou kamma verloofde is 
onsigbaar.”  

Hy leun nader, sy oë donker van erns. “As meneer 
Sjarmant jou kry, gaan hy jou nooi om saam met hom 
plaas toe te gaan. Seker om hom te help met sy kinders as 
die skole sluit. Sonder die hulp van `n vrou is vyf kinders 
nogal `n handjie vol.” 

“Wat!  Vyf kinders?” Sy kyk geskok na Wouter. 
“Hoekom het jy nie gesê hy was getroud nie?”  



Verwarrende emosies wat sy nog nooit voorheen 
ervaar het nie, dreig om haar onderstebo te klits. Sy voel 
afgehaal soos `n kind met `n afkop pop in die hand. 

  “Omdat hy nie getroud is nie. Wag tot jy sy kinders 
sien, hy spog graag met hulle. As hy jou opspoor, sal hy 
jou dadelik aan hulle wil voorstel. Jy sal sien.” 

“Ek stel nie belang nie.”  
“Hoekom lyk jy nou so befoeterd?  Is jy 

teleurgesteld?”  
Sy gee hom `n bakleierige kyk. “Los dit nou.”  
Hy lyk soos kind met `n lekker in die kies. Sy maak 

egter of sy dit nie sien nie, vee haar mond met die servet af 
en wink die kelnerin nader om die rekening te bring. Sy sal 
Wouter nie uitvra nie, al brand sy om te weet of sy vriend 
geskei of `n wewenaar is. Netnou dink Wouter sy stel 
belang in die man.  Sy tel haar skouersak op en haak die 
band oor haar skouer. Wouter staan vinnig nader en trek 
die stoel vir haar uit. 

“Dankie. Het die man darem `n naam?” kan sy nie 
verhelp om te vra nie.  

“Vergeet dit. Ek weier om hom te sê wie jy is en dis 
veiliger as jy nie weet wat sy naam is nie. Hy weet nie 
eens dat ek jou ken nie.” 

“Jy`s nou net vermakerig en dit met `n vriend van 
jou.”  

“Ek het niks teen hom nie. Hy is nie `n slegte ou 
nie.”  Hy loop saam met haar uit. “Hy was die hoofseun op 
hoërskool. Die held wat tussen die meisies kon kies en 
keur. Hulle het skaamteloos by hom aangelê. Hy het hulle 
egter net uitgekyk en sonder meer afgeskud. Hy kon net 
nie een vind wat aan sy hoë vereistes voldoen nie.”  

Hy hou haar aan die arm terug. “Sonnika, ek sal alles 
in my vermoë doen om sy planne met jou in die wiele te 
ry. Ek gaan nie toekyk hoe hy jou met sy sjarme 
oorrompel nie.”  

“Totsiens Wouter.”  
Sy wens sy het die moed gehad om te vra waar die 

man aan vyf kinders gekom het as hy die vrouens net 
uitgekyk het. Is dit net `n desperate poging van Wouter om 
haar af te sit? Hy is natuurlik jaloers op die man met die 
mooi oë. Maar hy is verniet bekommerd. Sy soek nie weer 
`n man wat haar soos Beyers kan verneder nie. Sy was nie 



gereed om haar met verlowing aan hom te verbind nie. Sy 
het hom gevra om haar kans te gee om te besluit. Toe 
maak hy dat hy wegkom en los haar om die nuuskieriges 
in die oë te kyk en sy optrede te probeer verduidelik. 
Niemand wou die storie glo dat hy net oorwerk is en met 
vakansie is nie.      

Sy wil nie geheg raak aan iemand en haarself weer 
blootstel aan seerkry nie. Sy sukkel om haar tweelingsuster 
se dood te verwerk en mis haar ouers wat geëmigreer het.  

Die son is verblindend skerp buite. Sy grawe in haar 
skouersak en sit haar sonbril op. In plaas daarvan om haar 
af te skrik, het Wouter daarin geslaag om haar 
nuuskierigheid oor sy vriend te prikkel. Sy kan nie glo hy 
is `n pa van vyf kinders nie. Hy moes baie vroeg begin het, 
want hy kan onmoontlik ouer as dertig wees. Is hy `n 
wewenaar of is hy geskei? Of het sy arme vrou besluit om 
weg te hardloop?  

O, daardie blou oë van hom! Droommooi oë met die 
sagte kyk wat in hare gesmelt het.  

Sy wonder hoe dit sal lyk as hy sy swart kop nader 
bring om haar te soen en sy mond hare opeis! 

 Sjoe nee! Dit sal veiliger vir haar wees as hulle 
mekaar liewer nooit weer sien nie. 

Vir wat pla die man haar so?  Sy stel tog nie regtig 
belang in hom nie. Sy is net nuuskierig en kan nie verhelp 
om te wonder hoe gaan hy reageer as hulle mekaar weer 
raakloop nie. Sal hy weer so `n hewige uitwerking op haar 
hê? 

Sy gaan staan en wag vir `n dubbelkajuitbakkie met 
`n woonwa om verby te kom. Afwesig sien sy die voertuig 
draai by die oop staanplek oorkant die straat in. Twee 
vroue in `n Golf ry verby en trek langs die bakkie in. Sy 
het nuwe bure gekry. Sy geniet dit om die kampeerders 
dop te hou. Elkeen het sy manier van dinge doen. Daar is 
dié wat nie `n idee het watter tentpaal waar hoort nie. 
Ander wat raakvat omdat hulle vooraf die pale gemerk het. 
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