
 

 
 
 
Uittreksels van uitgawe 25 
 
 
Vasgevang - 25 - Aardige kuiertjie 
 
Sy voel skoon verlig toe sy buite kom asof sy nou net uit 

die malhuis ontsnap het. Sy loop haastig terug winkel toe 
terwyl sy peins oor die aardige kuiertjie. 
 
 
Die Skrif van Onheil - 24 - Die Verbode Profesie 
 
‘n Reisiger het ‘n gletser in die Himalayas ondersoek en 

‘n snaakse blokkie in die modder ontdek. Die gletser het 



vir die eerste keer die grond daar ontbloot na ongeveer 30 
000 jaar. 
 

GEHEIME SKAT IN DIE SAHARA WOESTYN - Deel 7 

 “Hier sal jy nooit uitkom nie,” het die wagte hom nog 
uitgelag, voor hulle die tent verlaat het.  Die kans vir 
luitenant Berger om hier te ontsnap, terwyl hy so 
vasgemaak is, is uiters skraal. 
 

Die einde volg volgende week uitgawe 25 

 
Hart sonder remme - 3 
 
“Het jy probleme met die fiets? Kan ek help? ” Die stem! 

Dis hy! 
 

Gedig deur Mariëtte Ras - Deursoek my hart 
 
Gedig deur Pannie – Oos-Kaapse stryd 
 
 
Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
25 - Aardige kuiertjie 
 
Chloe bestuur vandag haar Cooper en hulle is eers winkel 

toe waar sy vinnig verskoning maak. Sy wil gou vir 
mevrou Kennedy gaan kuier terwyl Hunter besig is om 
met Hayley te gesels. 



 
Mevrou Kennedy is besig met ‘n jong dame se hare en sy 

gaan sit op die sofa. Mevrou Kennedy loer vir haar in die 
reuse spieël want haar rug wys na Chloe. “Goeie môre, 
Chloe, ek hoop nie ek kry slegte nuus en die spoke begin 
jou jaag nie.” 
 
Chloe glimlag. “Hoekom verwag u slegte nuus? Ek woon 

lekker daar ek het net kom dankie sê vir Robert se harde 
werk en wil u gerusstel dat ek al die koste dra van die 
verbeterings. Ek hoop dit is reg met u.” 
 
“Nee, dit is reg Chloe, baie dankie. Jy het ons plekkie 

baie verbeter. Ek voel eintlik skuldig. Ons moes seker aan 
al daardie dinge gedink het, maar sonder huurders is daar 
nie ‘n inkomste om sulke verbeterings te regverdig nie.” 
 
“Ek verstaan nie. U weet van die geld wat ek spandeer 

het maar tog dink u ek wil weghardloop toe ek instap.” 
 
“Robert was vanoggend vroeg hier vir ‘n kuiertjie 

voordat hy kruideniersware gaan koop het. Hy het my 
vertel jy het gisteraand ‘n vals alarm gehad op die eerste 
aand nadat die alarm geïnstalleer is. Wat het gebeur, 
liefie?” 
 
 “’n Mens kry maar somtyds vals alarms, Tannie? Daar 

was darem net een gisteraand. Die alarm het nie weer 
afgegaan nie.” 
 
“Ek wil nie negatief klink nie, meisie, ‘n alarm sal nooit 

werk in daardie huisie nie. Miskien in die ander een, maar 
nie in daardie huisie nie.” 
 
“Hoekom Tannie? Robert het my die apies gewys in die 

hoë bome en daar is nie ‘n manier waarop hulle nou weer 
iewers kan inkom nie. Ek dink dis daardie apies se 
manewales wat die mense weggejaag het.” 
 
“Het hulle jou alarm gisteraand laat afgaan?” 
 
“Nee, dit was seker maar ‘n muis of kokkerot. Wie sal 

nou weet; daar is seker baie dinge wat ‘n vals alarm kan 
veroorsaak?” 
 



“Robert vertel my sy vriend, Hunter, het hom vertel van 
jou nagtelike besoekers deur die soldervensters en toe wys 
hy julle die apies. Wat laat jou dink dit was die apies 
gewees?”  
 
“Robert dink tog ook so, dit is hoekom hy ons gewys 

het?” 
 
“Robert het sommige vorige inwoners ook die apies 

gewys, maar dit het nie gehelp nie. Almal het die hasepad 
gekies net ‘n rukkie later. Van die os op die jas; hoe kom 
jy oor die weg met jou nuwe buurman, Chloe? Ek ken 
Isaac vandat hy ‘n snotkoppie was en kyk nou net vandag 
is hy ‘n aantreklike, mediese dokter.”  
 
“Ons kom baie goed oor die weg, Tannie.” 
 
“Hy is nou ‘n aantreklike man, is hy nie? Hy sal enige 

vrou se knieë lam maak.” 
 
Sy loer vir Chloe asof sy van haar verwag om haar 

woorde te bevestig, maar sy kry net ‘n glimlag terug en 
gaan voort: “Chloe, ek moes jou seker gewaarsku het, jy 
het by die spookhuis ingetrek. Die plek waar Isaac ingetrek 
het, was tot dusvêr nog vry van snaakse gebeure. Dit is 
altyd daardie huisie waar jy ingetrek het, wat almal op hol 
jaag. Isaac woon alleen in daardie reuse plek en hy kan 
miskien vir jou spasie maak daar indien dinge te erg raak? 
Hy is nog ‘n alleenloper. Het jy geweet?” 
 
“Tannie, daar is nie fout nie. Ek woon lekker daar.” 
 
“En wat gaan aan? Robert vertel my Hunter is besorg oor 

jou veiligheid. Hy glo iemand is besig om jou familie te 
bedreig? Robert vertel my Hunter en jou pa was 
boesemvriende in die oorlog en nou is hy baie besorg oor 
jou. Hunter is ‘n wonderlike man, Chloe. Hy is Robert se 
enigste vriend en goed met gebaretaal. Hulle gesels altyd 
so lekker wanneer hy by hom inloer. Robert het gewoonlik 
net my wat sy gebaretaal verstaan en is baie eensaam daar 
in die woud. Dit is darem ‘n klein wêreld waarin ons lewe. 
Wie sou nou dink jy sou intrek in ons woud en Hunter daar 
nodig kry? Nou sien Robert sy ou vriend gereeld.” 
 



“Dan het ek slegte nuus vir Robert, Tannie. Hunter 
vertrek heel waarskynlik môreoggend George toe indien 
hy al sy sake vandag gedoen kry en ek weet nie hoe lank 
gaan hy weg wees nie.” 
 
Mevrou Kennedy los eers die vrou se hare en staar na 

Chloe in die spieël met haar kop wat effens skud. Sy sê nie 
‘n woord nie en staar net afgetrokke terwyl sy diep peins 
sodat haar kliënt ook uit nuuskierigheid in die spieël begin 
loer vir Chloe wat aangaan.  
 
Net toe dinge baie eienaardig word, praat Kennedy 

uiteindelik: “Chloe, wat het gisteraand gebeur? Dit is die 
eintlike rede hoekom jy my vandag kom besoek het. Iets 
hinder jou, my kind.” 
 
“Nee Tannie, wat laat u nou so dink?” 
 
“Ek kan sien iets hinder jou. Daar het iets gebeur 

waarvoor jy geen logiese verklaring kon vind nie, my kind. 
Jy hoef dit nie weg te steek nie. Dit het met ons almal 
gebeur. Wat het daardie alarm laat afgaan gisteraand?” 
 
Chloe sit daar ongemaklik terwyl beide vrouens haar in 

die spieël aanstaar. Mevrou Kennedy het maar net ‘n 
manier om haar ordentlik te ontsenu en haar soos ‘n 
Frankenstein proefkonyn in ‘n bose sielkundige 
eksperiment te laat voel. 
 
Chloe staan op en glimlag. “Die klok by die put lui 

aanmekaar. Het Robert niks gehoor nie?” 
 
Mevrou Kennedy lyk uit die veld geslaan: “Nee Robert 

het my niks vertel van so iets nie. Miskien het net jy dit 
gehoor?” 
 
“Daar het u nou u spook. Ek het hom nou net opgejaag. 

Ek speel sommer, Tannie. Ek moet nou gaan. Hunter wag 
vir my by die winkel. Hy het baie dinge wat hy graag 
vandag nog wil afhandel voordat hy vertrek George toe.” 
 
“Wat is aan die gang, Chloe? Jy het my nog nie vertel 

nie.” 
 



“Ons weet nie presies nie, Tannie, maar Hunter in besig 
met ‘n ondersoek. Dit is ‘n lang storie maar ek vertel u 
miskien volgende keer. Ek sal weer kom kuier wanneer ek 
die winkel besoek.” 
 
Chloe staan vinnig op en terwyl mevrou Kennedy en haar 

kliënt haar aanstaar loop sy haastig uit asof iets haar jaag. 
Sy voel skoon verlig toe sy buite kom asof sy nou net uit 
die malhuis ontsnap het. Sy loop haastig terug winkel toe 
terwyl sy peins oor die aardige kuiertjie. Steek mevrou 
Kennedy iets weg? Het sy miskien self onheilige dinge 
ervaar en gewag totdat Chloe dieselfde oorkom voor sy dit 
met haar gaan deel? Miskien is sy bang om haar te vertel 
van sekere dinge wat daar aangaan omdat sy haar nie wil 
verloor as huurder nie. Miskien is sy maar net van nature 
eienaardig. 
 
Chloe kan sien Hunter en Hayley het goed klaargekom 

terwyl sy weg was. Hayley is baie besorg oor Chloe se 
veiligheid en hulle moet saam hard werk om Hayley gerus 
te stel. Hunter vertel Hayley hoe Chloe haar plek beveilig 
het maar sê nie dat hy betrokke was nie. Hy laat haar glo 
Robert het alles gedoen. 
 
Toe hulle afdraai met die grondpad plaashuis toe, verras 

Hunter Chloe met ‘n uitlating: “Chloe, ek dink nie jy is 
noodwendig veiliger op die plaas nie. Miskien is dit tog 
beter daar op die kleinhoewe saam met Robert en Isaac.” 
 
Chloe is verras. “Regtig Hunter, wat het jou so laat 

besluit?” 
 
“Daar is baie wat verkeerd kan gaan op die plaas. Daar is 

jy saam met twee mans en plaaswerkers wat myns insiens 
ook verdagtes is en iemand sal maklik ‘n ongelukkie vir 
jou kan beplan. Het julle plaas ooit ordentlike elektriese 
heinings en alarms rondom en binne julle plaashuis, 
ensovoorts?” 
 
“Nee Hunter, maar ons het Batista en Buddy wat ons 

oppas asof ons koninklikes is. Hulle hou wag rondom ons 
plaashuis en snuif ons orals uit. Hulle is reuse boerboel 
waghonde. Wag tot jy hulle sien. Hulle lyk soos 
leeuwyfies.” 
 



“Chloe, julle sal ‘n plan moet maak want plaasmoorde is 
nou algemeen in Suid-Afrika. Dit sal soos ‘n normale 
alledaagse gebeurlikheid lyk indien julle aangeval word op 
julle plaas. Die mense wat Zoey en Lyle probeer bykom 
het, sal maklik hul agenda verskans en dit na net nog ‘n 
plaasaanval laat lyk. Nee, Chloe, ek dink jy is werklik 
veiliger by jou plekkie met die radio’s, die alarm en Robert 
op sy hoede. Jy moet net nie te mak word nie, dis al. Wees 
altyd op jou hoede.” 
 
“Ek dink jy het nogal ‘n goeie punt beet, Hunter.” 
 
Hunter skud sy kop moedeloos. “Tóg, ek sal eers rustig 

voel wanneer ek die saak opgelos het en julle almal veilig 
is, Chloe. Dit is hoekom ek haastig is en nou alles wil 
afhandel op die plaas sodat ek vroeg môreoggend die pad 
kan vat George toe en na Quinn kan gaan soek. Ek sal 
reeds teen die einde van die dag ‘n lys van verdagtes hê in 
‘n prioriteitsorde naas Quinn. Ek sal my ondersoek vir eers 
op hom toespits.” 
 
“Gaan jy jou lys met my deel?” 
 
“Nee Chloe. My verdagtelys is voorlopig net op wilde 

spekulasie gebaseer en eers wanneer sekere afleidings deur 
feite gestaaf word, sal ek rigting begin kry.” 
 
“Hoe lank dink jy gaan jy in George vertoef, Hunter?” 
 
“So lank as wat nodig is. Ek sal jou gereeld kontak en op 

hoogte hou van my vordering en sommer ook hoor of julle 
nog okei is, Chloe.”  
 
“Jy moet my toelaat om jou te vergoed. Jy verloor jou 

normale inkomste en gaan onkoste aan vir ons. Waar gaan 
jy aanbly daar in George? Laat my ten minste toe om jou 
akkommodasie en brandstof te dek.” 
 
“Chloe, daar is ‘n ou nooientjie wat my gereeld oor 

Facebook uitnooi om by haar oor te bly sou ek ooit iets in 
George moet doen. Ek het haar reeds gekontak en sy kan 
nie wag om die tafel vir my te dek nie.” 
 
Chloe glimlag. “Hunter, ek kry die gevoel jy is ‘n held 

van vele dames.” 



 
Hunter glimlag stout. “Privaat speurders beland soms in 

snaakse verhoudings, Chloe. Ons kom gereeld in situasies 
waar ons skone dames uit hulle verknorsings red en 
sommige van hulle vergeet ons nooit nie.”  
 
“Okei, as die akkommodasie nie ‘n probleem is nie, 

aanvaar ek dit, maar ek gaan nie ‘n ‘nee’ aanvaar vir 
brandstof nie, want die goed is duur en ek dink nie daardie 
ou tjor van jou is suinig nie. Ek gaan jou genoeg geld gee 
sodat jy hom altyd kan volhou. Punt! Klaar!” 
 
Vervolg volgende week uitgawe 26 
 
 
Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 

 
 
24 - Die Verbode Profesie 
 
Rene het via die internet ‘n afspraak by die eerste 

beskikbare dokter gemaak en Billy het in Jack se oorgroot 
T-hemp en kortbroek geklim voordat Kadin saam met 



hulle na sy huis toe is. Jack voel Billy se plek is nie veilig 
nie en het aangedring daarop dat hy ‘n sak pak met alles 
wat hy nodig het om eers by hulle oor te bly. Billy kon toe 
ook sy mediese kaart kry wat sy behandeling gaan dek. 
Daarvandaan is hulle dokters toe waar Billy behandel is en 
terselfdertyd het hulle foto’s geneem van sy wonde. Jack 
het sy medisyne sommer net daar gekry by die interne 
Clicks apteek en ‘n opvolgafspraak gemaak. Daarvandaan 
is hulle reguit Humewood polisiestasie toe waar Alex hulle 
deur ‘n lys foto’s op ‘n rekenaar laat werk het. 
 
Hoog was die opgewondenheid toe Billy al vier mans 

herken en hul identiteite bekend word. Vipracitti, Aryan, 
Mohammed en Arnav. Jack het sommer met sy slimfoon 
van elkeen ‘n foto geneem sodat hy, Rene, Vyasa en 
Michael ook die duiwels sal herken indien hulle mekaar 
raakloop. 
 
Alex was baie opgewonde en in sy skik en het belowe sy 

mense gaan alles in hulle vermoë doen om die mense aan 
te keer. Hulle sal in elk geval nie deur normale doeane die 
land kan verlaat nie, want daar sal hulle dadelik aangekeer 
word. Hy voel baie positief dat dit nie lank sal neem 
voordat hulle opgespoor sal word nie en hy het dadelik die 
inligting vir Nico aangestuur. Vir eers gaan die skurke se 
identiteite net bekend gemaak word aan polisielede en 
Nico se mense en gaan die media nie gebruik word nie, 
maar indien dit te lank neem om hulle op te spoor, sal 
hulle foto’s ook in die media geadverteer word met goeie 
lospryse. 
 
Nico het Alex beveel om weg te bly van Vyasa en 

Michael asook Billy en Kadin se huise. Die geheime 
taakspan glo daar is ‘n moontlikheid dat die skurke daar 
kan aankom en Alex se mense mag hulle miskien net 
afskrik. Die plan is om hulle op te spoor en onopsigtelik te 
volg tot by hulle nes. 
 
Toe hulle klaar is by die polisiekantoor vra Kadin mooi 

vir Jack dat hulle asseblief na Michael en Vyasa toe gaan  
om hulle ten minste net te waarsku. Jack stem in nadat 
hulle belowe het hulle sal niks oor die taakspan of Nico 
verklap nie. Jack stop by ‘n kopieerder en hulle maak ‘n 
paar A4-afdrukke van die vier skurke met hul foto’s en 
name onderaan. 



 
Dit is weer Michael wat vir hulle die deur oopmaak en hy 

sien Jack saam met hulle. “Welkom, julle mooi mense. 
Speurder Alex het ons ‘n luitjie gegee en gerusgestel dat 
julle veilig is. Is u Kadin se vader? Hare Krishna!” 
 
Jack groet hom met ‘n ferm handdruk. “Baie dankie dat 

julle die polisie se hulp en beskerming op so diskrete wyse 
ingeroep het om die kinders te beskerm. Ons is baie 
dankbaar, Michael. Hare Krishna.” 
 
“Kom binne, dan neem ek julle na die swami.” 
 
Die hemelse reuk van rose en heuning lok hulle tot in die 

vertrek waar die lieflike geure die hele vertrek vul. Vyasa 
sit in die lotusposisie op ‘n rooi kussing met ‘n ligblou 
beeldjie van Krishna langs hom met wierookstokkies wat 
daar brand. Hy sit met sy hand in ‘n pers sakkie. Daar is ‘n 
sirkel van 108 krale met ‘n knoop en ‘n strikkie. Hy is 
besig met sy daaglikse meditasie. Hy herhaal die mantra 
terwyl hy die volgende kraal vryf en herhaal 108 kere die 
sirkel in ‘n dag soms net in sy gedagtes soos nou en soms 
terwyl hy dit hard opsê of sing.  
 
Hierdie meditasie doen hy oop- of toe-oë reg deur die 

dag. Vyasa sien hulle inkom en bind vinnig die strikkie 
voor die volgende kraal sodat hy sy laaste plek weer sal 
vind. 
 
Hy glimlag gelukkig om hulle te sien en staan op. “Hare 

Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare 
Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. Ons is so 
geseënd julle is veilig en het ons weer kom opsoek.” 
 
Michael stel Jack voor: “Swami, maak kennis met Jack, 

Kadin se vader.” 
 
Jack gee hom ‘n ferm handdruk. “Dankie dat u die regte 

ding gedoen het en die polisie se hulp ingeroep het. Die 
skurke het Billy lelik verniel en hy gaan nog ‘n geruime 
tyd pyn en ongerief verduur maar ten minste is die kinders 
nou veilig en ek sal verder daarvoor sorg. Ons het julle 
kom waarsku”  
 



Jack draai en kyk na Kadin. “Verduidelik asseblief 
hoekom julle dink hulle is moontlik in gevaar.” 
 
Vyasa wys na die sagte sitkamerbanke. “Gaan sit eers 

daar en maak julself gemaklik.” 
 
Jack en Kadin sak saam in ‘n sagte dubbele rusbank 

terwyl Billy ‘n regop houtstoel opsoek en weer pennetjie 
regop daar gaan sit. Jack verduidelik: “Billy se rug is 
verbind maar is nog baie teer, dus hy verhoed enige 
kontak.” 
 
Kadin lig hulle in: “Hulle het hom verskriklik gemartel 

want hy het geweier om saam te werk om my en sy ma te 
beskerm. Sy rug lyk verskriklik.” 
 
Billy glimlag skaam en voeg by: “Kadin praat net van my 

maar sy laat haar eie dapperheid uit want sy kon 
weggehardloop het, maar sy het haarself aan hulle 
oorgegee en haar eie veiligheid geïgnoreer om my te 
bevry.” 
 
Vyasa frons. “Was dit nou werklik nodig? Jammer Billy, 

ek hoop jy word vinnig beter.”  
 
Hy glimlag vriendelik terwyl hy vir Kadin kyk. “Ja, ons 

weet hoe dapper ons Kadin is. Jy kan trots wees, Jack.” 
 
“Ek is baie trots op altwee. Ek gaan nou hulle lyfwag 

wees totdat hierdie ding werklik verby is. Hulle gaan 
nêrens buite die skool of ons plek sonder my nie. Kadin, 
verduidelik nou hoekom jy dink Vyasa en Michael mag 
moontlik in gevaar verkeer.” 
 
Kadin verduidelik. “Die towernaar het ons oë saam 

gevang daar in die biblioteek en toe het ons saam met hom 
terug in tyd julle weer besoek. Ons vermoed hy weet die 
boekie is vervals en nou ook waar julle woon. Sy naam is 
Vipracitti.” 
 
Vyasa rek sy oë geskok en roep uit: “Het hy homself 

Vipracitti genoem? Hoe het hy julle oë gesteel, ons het 
gedink hy sal dit nie kan regkry in die biblioteek nie!” 
 



“Hy het ons verneuk deur aan ons te sê hy wil ons 
vergoed vir die onheil wat hulle oor ons gebring het en 
daarom sal hy aan ons alles verduidelik deur ons in die 
boek van die waarheid te laat kyk. Hy haal toe ‘n plat, 
groterige boek uit sy binnesak en maak dit voor ons oop en 
sê ons moet hande vashou. Dit was leë bladsye maar toe 
hy met sy hand daaroor vee, verander dit in spieëls en vang 
hy ons saam en die volgende oomblik sweef ons saam in 
die duisternis voordat hy ons terugneem in tyd en ons julle 
weer saam besoek.” 
 
Jack staan op en haal een van die A4-bladsye uit met die 

skurke se foto’s en name en gee dit vir Vyasa. “Hier, hou 
hierdie kopie sodat julle die duiwels sal herken indien julle 
hulle sien. Hou Alex se nommer byderhand sodat julle 
hulle dadelik kan kontak. U het geskok gelyk toe u sy 
naam hoor. Ken u vir Vipracitti?” 
 
Vyasa vat die foto gretig en hou dit op die beste afstand 

sodat hy mooi sien. Hy bestudeer Vipracitti se gesig van 
naby terwyl sy voorhoof plooi van konsentrasie en dan is 
dit asof ‘n liggie flikker en sy gedagtes ophelder: “Is dit 
die man wat julle ontmoet het?” 
 
Kadin antwoord gretig. “Ja, hy het vir my gesê ons paaie 

gaan nog vele male in die toekoms kruis. Toe vra ek hom 
sy naam en hy het sy regte naam vir my gesê. Dit staan so 
op sy ID-foto toe ons hulle op die polisie se rekenaar 
uitgeken het.” 
 
Vyasa lyk verskrik. “Genade! Vipracitti is hier in Port 

Elizabeth in ‘n duur snyerspak! Ek kan my oë nie glo nie, 
maar dit is definitief hy!” 
 
Jack frons. “Wie is hy en wat doen hy hier?” 
 
Vyasa word bleek. “Die verbode profesie! Dit was 25 jaar 

gelede maar ek onthou dit nog asof dit net gister gebeur 
het. Ek wil dit nie glo nie, maar ek het nie ‘n keuse nie. 
Alles dui daarop dat hy besig is om die verbode profesie te 
bewaarheid! 
 
“n Reisiger het ‘n gletser in die Himalayas ondersoek en 

‘n snaakse blokkie in die modder ontdek. Die gletser het 
vir die eerste keer die grond daar ontbloot na ongeveer 30 



000 jaar. Daar was ‘n Sanskrit boodskap ingebed in die 
materiaal van die blokkie. Die blokkie was gemaak van ‘n 
onbekende, vreemde materiaal wat blykbaar nog 
ongeskonde was na soveel jare onder die ys.  
 
“Die reisiger het vervolgens deur Indië gereis en nadat hy 

geleer het dit was Sanskrit wat ingebed was in die blokkie, 
het hy die naaste tempel besoek. Die Sanskrit boodskap op 
die blokkie is toe vir die eerste keer gelees en het vertel dat 
die regte profeet die profesie opgesluit binne-in die blokkie 
sal ontsluit en waar maak. Dit het egter nie gelyk asof die 
blokkie oopgemaak kan word en daar iets binne kan wees 
nie, want daar was geen tekens van ‘n naat of slot of enige 
so iets nie dit het eerder soos ‘n soliede blokkie 
voorgekom. Dit het nie hol geklink en indien ‘n mens dit 
skud, kon jy niks hoor wat binne ’n geluid maak nie, dus 
was die gelowiges van daardie tempel hoogs gefassineerd 
met die ding. 
 
“Heiliges van al die Hindu gelowe in Indië is toe 

uitgenooi na die tempel om te sien of iemand die blokkie 
kan ontsluit. Ek is ook uitgenooi en ons het in die tempel 
vergader maar niemand kon daarin slaag om die snaakse 
blokkie te ontsluit nie.  
 
“Natuurlik het almal geweet van die legendariese 

Vipracitti wat bekend is vir sy bonatuurlike vermoëns 
maar ons het nie die Aghori gemeenskap ingesluit by ons 
vergadering nie. Ek weet nie of julle weet van hulle 
onaardige gewoontes nie. Die gewone geestelike 
gemeenskap verwerp en vermy die Aghori. Vipracitti 
woon byvoorbeeld gewoonlik naak en blou gekleur in die 
begraafplaas van sy tempel met die wit as van die nuutste 
veraste lyke oor hom gesmeer. Hy het hare wat tot op sy 
voete hang. Die Aghori gebruik dwelms en beoefen 
taboerituele wat teen ons beginsels is. 
 
“Net toe ons die tempel wou verlaat, blokkeer Vipracitti 

ongenooid die ingang. Hy maak toe aanspraak daarop dat 
hy die profeet is wat die profesie nou bekend gaan maak 
en uiteindelik gaan vervul. Nadat daar geargumenteer is 
onder ons geledere, het ons hom laat inkom en hy het die 
blokkie opgetel. Hy vryf toe met sy hand daaroor en daar 
spring dit oop. Hy haal ‘n snaakse, onbekende materiaal 
wat soos ‘n plastiekfilm lyk, uit die blokkie wat toe die 



hele tyd ‘n kissie was en sing toe die profesie wat in 
Sanskrit in die materiaal ingebed is asof dit ‘n ou bekende 
liedjie vir hom is en dit het ons almal stil en yskoud gelaat. 
 
“Later is die profesie op die snaakse materiaal geraam en 

in die tempel opgehang. Nog vergaderings het daarna 
gevolg terwyl ons die profesie bespreek het. Ons het egter 
nooit weer vir Vipracitti gesien nie en niemand wou in elk 
geval nie, want hy gee almal die horries. Ek het ‘n foto van 
die geraamde profesie geneem en dit gereeld weer gelees 
en daaroor gepeins dus ken ek dit nou uit my kop uit 
alhoewel dit 25 jaar gelede was. Selfs die wysie het by my 
gebly asof hy dit net gister nog gesing het. 
 
“’n Jaar later was daar ’n opstand en is die profesie daar 

in die tempel verbrand en verbode verklaar. Almal is 
beveel om enige foto’s of verwysings daarna in alle 
literatuur te vernietig. Niemand mag ooit weer daarna 
verwys of daarvan praat nie en moet die gebeure ontken en 
die mense laat verstaan dit is net ‘n onwaar storie wat 
versprei het en ‘n legende geword het. Dit het as die 
verbode profesie bekend gestaan, maar dit is nog duidelik 
in my gedagtes ingeprent. Ek sal nooit die aardige wysie 
en woorde vergeet toe Vipracitti dit vir ons daar in die 
tempel gesing het nie.” 
 
Die volgende oomblik sing hy in Sanskrit voordat hy dit 

soos ‘n gedig vir hulle vertaal. 
 
“Die Wet van Harmonie 
 
Die Prins van Duisternis het gekom  
Mens, jy vergiftig ons Moeder 
Haar Hart bloei in haar Skoot  
Swem in haar bloed jou duiwel 
Asem jou Monsters diep in Mens  
In Haar bloed floreer jou Monsters 
Jy Vreet jou vlees en Drink jou bloed 
Soeker uit die dal van die Uitverkorenes 
Dra die Lig vanuit jou diepste Duisternis  
Bring nou die Harmonie die Melkweg roep 
 
Vipracitti het die profesie toe net daar in die tempel 

uitgelê terwyl ons hom almal stomgeslaan aangeluister 
het!” 
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“Ag so, nou kom dreig en beveel die legioenman man my 
en dit terwyl ek die hef stewig in die hand het.  Kort voor 
lank gaan jy eerder wens jy kan voel soos jy nou voel, 
want ek is nog lank nie klaar met jou nie.  Jy sien, ek glo 
mos daaraan om soos ’n kat met ’n muis te speel en eers 
my prooi flou te speel, voor ek die genadeslag toedien.” 
 
“Jou verderflike...” maar dan slaan een van die wagte vir 
luitenant Berger van agter met die agterkant van ’n 
kromsabel dat hy vooroor val op die matjie voor die Sjeik.  
Pyne skiet van vooraf deur sy hele lyf.  Twee wagte kom 
en ruk hom dan weer regop. 
 
“Versigtig wat jy kwytraak legioenman, ek mag dalk net 
besluit om nou jou kop af te kap.  Maar daar is ander 
besigheid wat ons eers moet afhandel,” en dan tel die Sjeik 
die stuk leer en notas van professor Dubois langs hom op. 
Luitenant Berger sien die effense ruk deur die vrou se 
liggaam en hoor haar merkbaar vinniger asemhaal, maar 
hy maak of hy niks gesien of gehoor het nie.  Hy wonder 
hoekom sy so reageer het. 
 



“Hierdie notas is deur my raadgewers ontleed en hulle 
vertel my daar in die tempel word iets baie belangrik agter 
’n toe deur weggesteek.  Wat weet ek egter nie, maar ons 
reken dit moet iets groots wees, na gelang van die 
belangstelling wat dit gewek het asook die voorkoms en 
aard van die alleenstaande tempel.  Die Sjeik kyk nou met 
stip oë reguit na die vrou, soos ’n slang na ’n rot net voor 
hy hom pik. 
 
Luzaan weet instinktief dat sy nou nie hier mag fouteer 
nie.  Haar oë en liggaam mag haar nie nou verraai nie, 
want as die Sjeik die geringste twyfel het in haar 
mededeling mag hy teruggaan na die tempel en kan hy 
dalk met geweld die deur oopbreek en die skat ontdek.  Sy 
moet hom dus mislei met alles wat sy tot haar beskikking 
het. 
 
So rustig en kalm as wat sy kan, sê sy.  “Ek het saam met 
my vader, wat jy so wreed vermoor het, die tempel 
ondersoek.  Agter die toe deur het ons ’n kis met ’n 
mummie in ontdek.  Daar was ’n paar klein goue 
ornamente ook, maar niks van groot belang nie.”  Luzaan 
weet dat sy iets moet sê van waarde anders mag die Sjeik 
onraad vermoed, want mummie’s is selde net so op hul eie 
begrawe sonder enige iets anders. 
 
Die Sjeik staar haar lank stip aan en uiteindelik sê hy. “Ek 
kan nie heeltemal agterkom of jy my blatant probeer 
bedrieg of nie, maar ons los dit vir more.  Ek het wel ander 
maniere om die waarheid gou uit jou te kry,” en hy kyk 
doelbewus in luitenant Berger se rigting. 
 
Luzaan se vinnig kyk in luitenant Berger se rigting word 
deur die Sjeik se skerp brein opgemerk en hy lag saggies 
en tevrede met homself.  Hy het so pas sy beste wapen 
gekry om die vrou die waarheid te laat praat. 
 
“Ons al sien hoe lank jy nog more vir my gaan probeer 
mislei.  Maar genoeg vir een dag,” en hy beveel sy wagte 
om beide van hulle te verwyder. 
 
Die betrokke Sjeik is ’n meester van sielkundige speletjies 
en geniet hy dit om sy slagoffers so lank as moontlik te 
martel met liggaam en verstand.  Daarom het hy die wagte 
beveel om vir luitenant Berger in een tent te gaan vasmaak 



en die vrou in ’n tent net langs syne.  Hulle sal dus met 
mekaar kan praat as hulle wil, maar geen hulp sal opdaag 
nie en so sal hy hulle moed breek voor die son more 
uitkom.  Die Legioenman gaan hy dan in die woestyn 
oopspalk en sy ooglede en ore afsny en hom so los vir die 
son en aasvoëls om klaar te speel met hom.  Die vrou gaan 
hy nie aan ’n harem verkoop nie, maar hy gaan haar vir 
homself hou.  Sy is hopeloos te mooi en kosbaar vir enige 
harem. 
 
Hier waar luitenant Berger vasgebind in die tent lê, kan hy 
hom bykans nie roer nie.  Hy is op sy rug vasgemaak met 
sy bene uitmekaar en sy twee hande uitgestrek langs hom.  
Vier lang houtpenne is by elk van sy hande en voete in die 
grond geslaan en dan is sy hande en voete daaraan 
vasgemaak met rieme.   
 
“Hier sal jy nooit uitkom nie,” het die wagte hom nog 
uitgelag, voor hulle die tent verlaat het.  Die kans vir 
luitenant Berger om hier te ontsnap, terwyl hy so 
vasgemaak is, is uiters skraal.  Die Sjeik doen dit om 
doodseker te maak en ook om sy lyding in sy vasgemaakte 
toestand verder te verhoog, vanweë sy sadistiese 
geaardheid.  Hoe meer sy slagoffers kan ly en smeek vir 
genade, hoe meer geniet hy dit. 
 
Luitenant Berger sit sy twee hande om die penne en 
probeer dit oplig, maar hy kon net sowel ’n kar probeer 
oplig het.  Die houtpenne is stewig en diep in die sand 
geslaan.  Hy moes darem net seker maak.  Die pyn is nou 
ondraaglik en hy kners op sy tande.  Dan tref ’n nuwe 
gedagte hom.  Hy sit sy regterhand weer om die pen en 
probeer dit in die rondte draai terwyl hy dit effens probeer 
oplig.  Weereens kry hy niks reg nie.  Hy probeer dan vir 
oulaas met sy linkerhand.  Die sweet tap nou behoorlik van 
hom af van pyn en inspanning.  Dit loop in sy oë en brand 
sy reeds bloedbelope oë nog verder.  Hy probeer weer die 
pen met sy linkerhand draai en net toe hy wil los, is dit 
asof hy kon voel dat die pen effens meegegee het.  Dalk 
was dit net ’n halwe millimeter, dalk een millimeter, maar 
hy is seker dit het effens gedraai.  Luitenant Berger span 
nou al sy laaste kragte in en probeer vergeet van die 
verterende pyn in sy liggaam.  Hy konsentreer nou net op 
die een pen.  Hy het egter amper geen ruimte om die 
houtpen te draai, in die manier waarop hy lê nie en dit 



maak dit nog moeiliker.  Hy kan dus die pen net effens na 
links of regs draai op ’n slag.  Dit gaan pynlik stadig en sy 
kragte is nou al gevaarlik laag en sy kop voel of dit wil 
bars, maar luitenant Berger byt vas en draai die pen dan na 
links en dan na regs, terwyl hy dit ook probeer oplig in 
dieselfde aksie.  Stadig beweeg die houtpen stukkie vir 
stukkie al meer opwaarts uit die sand en dan skielik ruk die 
pen heeltemal uit die sand uit.  Sopnat gesweet en met ’n 
liggaam wat soos vuur brand, gryp luitenant Berger die 
ander pen met beide hande vas en kort voor lank het hy dit 
ook uit gewoel sowel as sy bene bevry. 
 
Nou het die oomblik opgedaag waarvoor hy gewag het.  
Tot dusver het Luzaan nog nie met hom probeer praat nie.  
Sy is seker te geskok om met hom te praat of uitgeput en 
slaap sy seker al?  Hy bekommer hom nie langer daaroor 
nie.  Hy het eers werk om te doen.  Luitenant Berger vat 
die een houtpen in sy hand, want hy mag dit later nodig 
kry en beweeg geluidloos na die opening van die tent.  Hy 
loer versigtig by die tent uit en sien tot sy verligting net 
een wag voor sy tent staan.  Soos hulle hom oor en oor 
geleer het in die legioen, sluit sy kragtige twee arms om 
die wag se nek.  Met ’n vinnige en skewe rukbeweging 
word die wag se nek gebreek en lê hy hom versigtig binne 
in die tent neer.  Gelukkig is dit al laat in die nag en lyk dit 
of almal buiten die wagte al slaap.  Luitenant Berger weet 
dat Luzaan se tent net agter syne is, dus sal die wag of 
wagte by haar tent hom nie kan waarneem toe hy die wag 
buite aksie gestel het nie.  Hy sluip baie versigtig al om sy 
tent en sien dan een wag raak wat half in droomland voor 
Luzaan se tent waghou.  Luitenant Berger sluip dan eers in 
die donker weg en bekruip dan die tent weer, maar die keer 
van die ander kant af sodat hy die wag van agter kan 
nader.  Dieselfde lot tref die wag as die een by sy tent. 
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Deur Mattie Pansegrouw 
 



 
 

 
Dan is daar die jappies wat jy nie net aan die peperduur 
motors en karavane uitken nie, maar aan onnodige duur 
goeters wat hulle saam met hulle piekel. En dan die 
liggaamshouding van belangrikheid. Selfs die manier 
waarop hulle voor die tent gaan sit, duur sonbrille op, 
drankies in die hand. 

Maar sy het nie nou tyd vir ginnegaap nie. Sy moet 
by die rekenaar kom, haar boek vorder te stadig na haar 
sin. Sy sukkel egter om te konsentreer. Die gesprek met 
Wouter is voorop in haar gedagtes. Niks maak sin nie, die 
vreemdeling is nie getroud nie, waar kom hy aan vyf 
kinders? Is hy regtig dringend op soek na haar? Nee, sy 
moet die lastige gedagtes afskud en konsentreer op haar 
werk. Wouter is net jaloers. 

Heelwat later maak sy die skootrekenaar toe, staan 
op en strek haar spiere. Sy sit die ketel aan, maak vir haar 
`n koppie tee en gaan sit voor die tent. Oorkant die straat 
vou `n man `n seilstoel oop vir `n swanger vrou wat hand 
op die rug staan. 

Mense bly gewoonlik nie lank genoeg hier om hegte 
bande te smee nie en dit pas haar. Die getroude paartjies 
wat net soos sy besluit het om hier nes te skrop, ry 
vroegoggend werk toe en kom eers laatmiddag terug. Dis 
hoekom sy verkies om hier te woon. Sy voel veilig met die 
twee groot mans in die woonwaens langs haar. Dis Vrydag 
en orals is daar mense besig om tente op te slaan. 
Opgewonde kinderstemme klink op. Sy sien mans met 
biere in die hand besig om vleis te braai. Rook en die geur 
van braaivleis hang in die lug. Net sy leef eenkant in haar 
afgesonderde wêreld wat sy vir haarself geskep het. 



Wouter en die maats saam met wie sy muurbal speel, se 
vriendskap is vir haar genoeg.  

Sy drink die laaste slukkie tee en sit die leë beker 
langs haar op die opvoutafeltjie neer. Dis bloedig warm. 
Sy maak haar hare bymekaar en druk dit onder haar pet in 
en sit haar sonbril op. Sy strek om die gieter by te kom wat 
aan die boomtak hang en tap water in om die plante nat te 
gooi. 

In die straat kom `n silwer Range Rower stadig 
aangery. Die bestuurder glimlag en waai vir haar deur die 
oop venster. Haar hart slaan bollemakiesie toe sy hom 
herken.  

Dis die man langs wie sy in die kerk gesit het! Dis 
Wouter se vriend wat volgens hom dringend na haar soek, 
maar hy het nie eens stilgehou toe hy haar sien nie! Sy 
weet nie of sy verlig of teleurgesteld moet wees nie. Maar 
waar kom hy vandaan? Kampeer hy ook hier? Sy het nie 
opgelet of hy `n sleepstang aan sy voertuig het nie. 

Vies kyk sy na haar nat voete. Sy het haar so aan die 
mansmens verwonder dat sy in plaas van die blomme 
eerder haar voete natgegooi het. Omgekrap hang sy die 
gieter weer aan die boomtak, vee haar hande aan haar 
sitvlak af en pluk `n handdoek van die wasgoedlyn af om 
haar voete af te droog.  

Vir wat reageer sy so heftig op die man? Hy is glad 
nie so `n wonderwerk nie! Dis net `n ryk ou wat so `n 
spoggerige silwer Range Rower kan bekostig en sy moenie 
vergeet nie; hy is die pa van vyf kinders.  

Sy gaan sit op `n stoel en vryf haar voete driftig 
droog. Die voorbarige vent. Vandat sy hom Sondag in die 
oë gekyk het, kry sy hom nie uit haar gedagtes nie, ten 
spyte van Wouter se waarskuwing. Die verwondering in sy 
blou oë wat na haar gestaar het asof hy nie kon glo daar 
bestaan iemand soos sy nie. Sy oë wou haar nie los nie, nie 
eens toe hulle opgestaan het om te sing nie. So asof hy 
bang was sy verdwyn as hy wegkyk en nou het hy haar nie 
eens herken nie! 

Hy sing soos Leonard Cohen. Sy was so betower 
deur sy stem dat sy geen benul gehad het wat hulle gesing 
het nie. Sy kan nie eens onthou waaroor dominee Malan 
gepreek het nie. Die man het `n gevaarlike invloed op haar.  
O, daardie oë! Helder kristalblou met `n sagte kyk.  



Hoe sal dit lyk as hy sy swart kop buig om haar te 
soen en sy mond hare opeis? 

“Droom jy jy’s op die maan?”  Sy kyk afwesig op. 
Wouter plak hom op die kampstoel langs haar neer. ”Wat 
kan jy my vertel? Het hier iets gebeur waarvan ek behoort 
te weet?” 

“Soos wat? Sjoe dis warm, ek moet liewer my hare 
vleg.”  Sy lig die pet af en skud haar hare los. Toe haar 
hare oor haar skouers tuimel onthou sy Wouter se vriend 
soek na `n meisie met lang ligte hare en bruin oë. Met haar 
hare onder haar pet en haar oë verskans agter die sonbril, 
het hy haar seker nie in die verbygaan herken nie.  

“Sonnika, het jy met die swanger vroutjie hier 
oorkant gaan kennis maak?”  

“Nee, ek is nie een vir kuier nie. Hoekom vra jy? “ 
“Ek wonder sommer net of jy darem al interessante 

mense raakgeloop het.”     
Sonnika glimlag. Sy weet waarop sy vrae afstuur. 

“Weet jy, ek kan sowaar nie nou onthou nie. Miskien het 
ek.”  Hy hoef nie te weet sy het sy vriend sien verbyry nie. 
Is hy bekommerd omdat sy vriend ook hier kampeer?  O, 
sê nou die man sit sommer hier naby op `n kampstoel voor 
sy tent! Haar hartklop versnel en gee `n uitgelate 
danspassie. Sy is uitasem, haar kop draai. Is dit die rede vir 
Wouter se besoek?   

 “Onthou, ek is altyd beskikbaar as jy my nodig kry.”  
Gaan Wouter nooit moed opgee nie? Hoeveel keer 

moet sy nog vir hom sê sy stel nie belang in `n verhouding 
nie? Nie met hom of enige ander man nie. Sy sien hoe sy 
oë oor die straat dwaal en die gevoel van gespanne 
afwagting neem van haar besit. Toe loer hy na sy horlosie 
en staan op. “Ek moet weg wees. Ek het probleme met 
skoonmakers wat lyf wegsteek. Gelukkig het Jan kom 
help. Jy moenie die seun so bederf nie. Ek hoor hy bedel 
koekies by jou.” 

Sy kyk Wouter skuldig agterna toe hy wegstap. Sy 
maak nie mooi nie, hy was nog altyd daar wanneer sy hom 
nodig het. As hy net nie so besitlik is nie. Hy is 
bekommerd dat sy vriend haar gaan opspoor. Maar wie wil 
nou `n man hê wat op so `n vroeë ouderdom vyf kinders 
het? Seker een kind elke jaar. Hoeveel vrouens se harte het 
hy al gebreek? Sy onthou sy mooi glimlag toe hy deur die 
oop motorvenster vir haar gewaai het. Sy ongelooflike 



stem het `n onuitwisbare stempel op haar afgedruk en net 
om daaraan te dink, is `n opwindende ervaring. 

Sy wil nog die meisie sien wat nie gevlei sal voel as 
so `n aantreklike vreemdeling haar onder gebed sit en 
bewonder nie. Maar dis verby, op hierdie oomblik trek sy 
`n streep. Sy het nie tyd en plek vir `n man in haar lewe 
nie. Sy sukkel nog om Beyers se optrede te verwerk. Sy 
ouers glo dis deur haar toedoen dat hy so skielik weg is. 
Hulle verwyt haar omdat sy die verlowing uitgestel het. 

Hy is nie hier om haar te ondersteun na haar ouers 
besluit het om te emigreer nie. Sy het sy nie kans gesien 
om saam met hulle te gaan nie en het alleen agter gebly. Al 
Skype hulle mekaar gereeld, kan dit nie die leemte in haar 
lewe vul nie. 

Sy weier om voor Wouter se vriend se sjarme te 
swig. Deur lief te hê, stel jou bloot aan seerkry. 

*** 
 Sonnika staan wydsbeen oor die bergfiets en hou die 

skilpad dop wat voor haar oor die pad loop. Sy hoor die 
voetstappe van `n drawwer nader kom, maar kyk nie op 
nie. 

“Het jy probleme met die fiets? Kan ek help? ” Die 
stem! Dis hy! Vir die derde keer kyk sy op in die blou oë 
van Wouter se vriend.  Sy draai haar kop verbouereerd 
weg, bang hy herken haar.  Haar keel is kurkdroog.  Sy 
sluk. `n Man se kyk het haar nog nooit so ontspoor nie. 
Haar so intens bewus gemaak van haar vroulikheid nie. 

“Nee.” Sy wys sy na die skilpad voor haar. “Ek wag 
net vir die skilpad om verby te kom.”  

Asseblief tog! Laat die mansmens tog net verdwyn. 
Hy is te oorweldigend, te groot, te oorrompelend manlik. 
Sy kan nie na hom kyk en met hom praat nie. Sy voel 
selfbewus in die rybroek wat om haar bobene span, die 
hempie wat soos `n tweede vel aan haar kurwes kleef. 

 Met `n hand wat liggies bewe, vee sy die kuif wat 
onder die fietshelm uitkruip, uit haar oë. 
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Deursoek my hart 
(vir Reinette 'n baie spesiale vriendin) 

Deursoek my hart o Heer  
alles lê ek oop voor U neer 
lig my gees op U wind o Vader  
om saam Jesus  
in regverdigheid  
U troon te nader  
vul in my wat leeg is Heer  
lê U Hand  
oor my gedagtes neer  
om met trots  
U naam te getuig  
in 'n negatiewe wêreld  
steeds tot U te juig  
vlekkeloos voor U sal staan  
soos my hart aan U bely  
U my van wêreldse oordeel bevry  
in U Hand is my siel Liewe Heer  
sterk in U Naam  
altyd sal staan  
bedek met die bloed van Jesus  
altyd - 
met U wapenrusting aan 
©Mariëtte Ras 

 
 
Oos-Kaapse stryd 
 
‘n Gedig deur Pannie 
 
 
Voorwaarts christen stryders 
in ‘n reguit ry. 
 
Voorwaarts christen stryders 
in jul swart en wit 
regop soos pikkewyne. 
 
Voordat jul gaan sit 
onthou tog christen stryders 
sit op jul suurgesig 
vee af elke glimlag 
waarmee jul dalk ontstig. 
 
Voorwaarts christen stryders 
sonder angs of vrees 
net twee ure elke week 
moet jul tog anders wees. 


