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Uittreksels van uitgawe 26 
 
Vasgevang – 26 - Die Beloofde Land 



Chloe se gesig helder skielik op en sy knipoog stout. 
“Susan, om die waarheid te sê, ek het nogal net die regte, 
selfvoldane, arrogante meneer vir die joppie!”  
 
Die Skrif van Onheil – 25 - Die Wet van Harmonie 
Later toe hulle groet en Vyasa by die deur vir hulle waai 
stap Michael saam tot by die hekkie. Michael neem Kadin 
by die hand en trek haar nader en fluister opgewonde in 
haar oor. 
“Ek het die kode ontsyfer.” 
 
GEHEIME SKAT IN DIE SAHARA WOESTYN 

Die Einde 
 
Hart sonder remme – 4 
Hulle oë bots en alles om hulle ruk tot stilstand.   

“Dis jy! Jy`s die meisie na wie ek so dringend soek.”  
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Die Beloofde Land 
 
“Watter twee praghonde! Hulle is so stewig en gespierd 
soos twee liggaamsbouers en daardie bekke sal reg rondom 
‘n gewone hond se nek kan byt. Ek moet sê, ek is op 
hierdie oomblik vrek dankbaar ek is nie ‘n rondloperdier 
op julle plaas nie.” 
Chloe lag. “Gepraat van rondloperdiere! Batista het net 
verlede maand ‘n arme reuse, rondloper bosvark se rug 
afgebyt. Hulle vang my gelukkig net toe ek stop in my 
motor anders sou hulle my onderstebo gehardloop het. 
Nou sal ek hulle darem ‘n bietjie kalmeer voor ek uitklim. 
Wag eers, Hunter, laat ek uitklim en hulle eers groet 
voordat ek die deur vir jou gaan oopmaak. Ek moet jou aan 
hulle voorstel. Hulle ken jou nog nie.” 
Chloe maak haar venster oop terwyl sy die honde kalmeer 
en beveel om te sit sodat hulle haar nie gaan bespring 
wanneer sy uitklim nie. Hulle is al goed geleer om nie teen 
‘n voertuig op te spring nie. Sy vat die kardoes biltong wat 
sy vir hulle saamgebring het en maak die deur oop terwyl 
hulle bewe van opwinding maar gehoorsaam net sit en 
tjank. 
Nadat sy hulle gestreel en biltong gevoer het, neem sy 
hulle na Hunter en maak die deur vir hom oop en stel hom 
voor. Hunter gaan sit op sy hurke en maak van aangesig 
tot aangesig met hulle kennis. Met verbasing sien Chloe 
hoe hulle dadelik dol is oor hom.  
Hunter staan op en glimlag gelukkig vir haar. “Ek wonder 
of Tony jou ooit vertel het. Ons Recces het ons eie 
leeumannetjie gehad en jou honde bring goeie 
herinneringe terug. Ons het baie sports gehad met Teddy 
veral wanneer vreemdes ons kamp besoek het. Ek sal nooit 
vergeet toe sekere hooggeplaastes ons basis besoek het en 
ons ‘vergeet’ het om hulle te waarsku nie. Een het Teddy 
in die buitehuisie ‘ontmoet’ en dit was die laaste keer dat 
hulle ons basis besoek het. Mis jy nie die twee honde daar 
op jou hoewe nie?” 
 “Dit is net tydelik, Hunter. Hulle is so gewoond aan die 
oopte van die plaas. Ek mag hulle mos nie hier wegsteel 
nie! Dit sou selfsugtig wees. Ek het as dogtertjie nooit 
Tony se stories oor Teddy geglo nie, maar nou bevestig jy 
dit! Ek het gedog dit was net wolhaarstories om my te 
vermaak.” 



Hulle kry Ronnie in sy werkswinkel en terwyl Hunter 
onderhoude met hom en al sy werkers voer, loop Chloe 
solank oor na Susan in die kombuis. 
Susan gryp en omhels haar. “Ek mis jou verskriklik, my 
kind! Onthou jy het voor my grootgeword van babatjie af 
tot ‘n pragtigste vrou!” 
 Hulle breek uiteindelik uit die omhelsing los en Susan het 
trane in haar oë. “Wanneer kom jy terug plaas toe? Dit is 
asof my lewe al sy kleur verloor het en nou ‘n swart-en-
wit-film geword het.” 
Chloe se oë is nat en sy gee Susan ‘n ligte soentjie op die 
wang. “Sies, Susan, jy laat my skuldig voel! Ek wil net my 
vlerkies ‘n bietjie klap en rondvlieg buite die plaas vir ‘n 
rukkie. Hoe kom Ronnie en Leo klaar deesdae, Susan, 
praat hulle darem met mekaar?” 
 Susan skud haar kop moedeloos. “Dit is nog ‘n ding. 
Behalwe die feit dat jy nie hier is om die plek kleur te gee 
nie, maak die twee manne die plek werklik somber 
deesdae. Hulle praat nie ‘n woord met mekaar nie en 
verwag van my om boodskappe oor te dra. Verder vermy 
hulle mekaar soos gif en weier om ‘n tafel te deel.” 
Chloe sug teleurgesteld. “Susan, ek het ‘n ultimatum aan 
hulle gestel: ek sal nie terugkeer voordat hulle nie hul twak 
uitsorteer nie. Jy moet hulle forseer om saam te eet en 
weier om boodskappe oor te dra. Vertel hulle dat ek jou 
aangestel het om hulle dop te hou en jy gaan aan my 
terugvoering gee wanneer ek die plaas besoek om te hoor 
of hulle oor die weg kom of nie. Ek weier om terug te keer 
voor my boeties nie weer in vrede saamlewe nie.”  
Susan skud weer haar kop. “Indien dit jou plan is, liefie, 
gaan jy nooit terugkeer nie. Ek kan nie sien dat die twee 
menere vrede gaan maak nie. Hulle is soos die Israeliete en 
Palestyne wat baklei oor die prinses van die beloofde 
land.” 
“Moenie so sê nie, Susan, daar is altyd hoop. Ek het hulle 
lief asof hulle my eie vlees en bloed is. Ek is seker hulle 
gaan weer goed klaarkom. Ek moet net die regte medisyne 
vind en hulle skelmpies voer en wanneer hulle hul oë 
uitvee is daar weer vrede en harmonie in die beloofde 
land.” 
Susan plaas haar hande rondom Chloe se wange en staar 
diep in haar oë. 



 “Chloe, hulle is al twee mal verlief op jou en die jaloesie 
brand vuurwarm want jy het al die kwaliteite wat enige 
man se hart sal steel. Jy het die lieflikste persoonlikheid; 
so saggeaard en vol empatie. Jy hanteer alles en almal met 
soveel respek, maak nie saak wat hulle status of ras is nie. 
Jy draai nooit doekies om nie en ‘n mens weet altyd 
presies waar jy staan met jou want jy is so opreg, eerlik en 
reguit. Jy praat nooit sleg van iemand nie en probeer altyd 
net die goeie in almal raaksien. Tóg, jy sal nooit iemand se 
twak opvreet nie, maar sit so ’n persoon dadelik op sy 
plek. En wat dit nog onmoontliker maak vir ‘n mansmens 
om jou te weerstaan is, afgesien van al hierdie goeie 
kwaliteite, jy is ongelooflik beeldskoon en intelligent. Ek 
is seker as jy besluit om eendag vir mej. Wêreld of Heelal 
in te skryf, sal jy loshande wen.” 
Chloe bloos bloedrooi en glimlag skaam. “Ag nee,Susan, 
jy het my saam met my ma grootgemaak vandat ek ‘n 
babatjie was en kyk deur ’n filter na my. ‘n Ma dink mos 
maar altyd haar snotsnuitertjie is die beste en mooiste. Die 
son skyn nie uit my alie nie en ek stink net so sleg as ek 
nie my tande borsel nie. Ek is net ‘n simpel plaasmeisie en 
boonop nog hopeloos rigtingloos. Ek weet nog nie eers 
watter rigting ek wil inslaan met my lewe nie en ek is al 
mondig. Dit is hoekom ek ‘n bietjie wil wegkom van die 
mal mans en die wêreld weg van die plaas uit ‘n ander 
hoek wil bekyk en besin oor wat voorlê.” 
Susan los haar wange en speel liefies met haar pragtige 
hare. “Moenie so neerhalend praat van jouself nie, Chloe. 
Jy moet net nog jou passie vind, my skat, en jy gaan ‘n 
sukses maak van wat dit ook al is. Maar gepraat van 
daardie twee menere! Hulle dink hierdie plaas is die 
beloofde land en jy is die prinses. Ronnie is soos ‘n 
Palestyn. Julle het saam hier grootgeword en daarom is 
Leo vir hom soos ‘n indringer Israeliet. Jy is mos sy 
prinses vanaf skooldae. Leo voel weer soos ‘n Israeliet en 
die plaas waar hy so hard werk en soveel sukses bereik, is 
vir hom soos die beloofde land en jy is die prinses. Hulle 
wil al twee graag die prinses se hand vra en vir altyd saam 
met haar die vrugte van die beloofde land pluk.” 
Chloe glimlag en vat Susan se hande en hou hulle vas. 
“Susan, jy is altyd so wys en gee my altyd ‘n nuwe 
perspektief wanneer ek ‘n probleem met jou deel. Wat 
staan my te doen met die twee menere?” 



“Chloe, jy het hulle lief asof hulle jou eie vlees en 
bloedbroers is, nie waar nie? Ek dink nie jy kan jouself 
indink dat jy eendag met een van hulle sal wil trou nie?” 
“Jy is doodreg, Susan. Ek is in elk geval glad nie gereed 
om ernstig te raak met enige man nie. Ek wil eers my 
passie in die lewe vind en intussen wil ek vry wees om my 
eie keuses te maak en enige rigting uit vrye keuse in te 
slaan. Indien die regte man sy verskyning maak, dan 
gebeur dit iewers in die toekoms, maar nie nou nie. Ek is 
nie gereed nie.” 
“Is dit moontlik dat die regte man Ronnie of Leo mag 
wees, Chloe?” 
“Ek dink nie so nie, Susan, ek kan net nie aan hulle op 
daardie manier dink nie. Hulle voel soos my eie 
bloedfamilie al is dit tog nie regtig so nie.” 
“Ek het so vermoed en ek dink ek het ‘n goeie plan, Chloe. 
Jy moet hulle saam afbring aarde toe en op hulle plekke sit 
soos net jy kan. Die beste manier om dit te doen, is om ‘n 
derde mansvriend in die prentjie te bring. Iemand wat jy 
daar waar jy nou woon ontmoet het en toe het julle 
bevriend geraak en mekaar begin sien. Kom stel hom hier 
op die plaas aan ons bekend en maak asof julle nogal baie 
van mekaar hou. Die twee menere sal dan iemand kry wat 
hulle saam kan verag en miskien sal hulle so ‘n 
gemeenskaplike vyand vind en stadigaan weer leer 
klaarkom met mekaar en mekaar nie meer as kompetisie 
sien nie, maar eerder as kamerade.” 
Chloe lag kliphard van blydskap. “Jy is so wys, Susan, dit 
klink na net die regte medisyne. Die enigste probleem is, 
ek is nie gereed om ernstig te raak met enige iemand nie.” 
“Dit hoef nie werklik ernstig te wees nie. Net solank hulle 
glo dit is. Jy moet net ‘n vriend vind wat jou kan help om 
hulle bootjies ‘n bietjie te skud.” 
Chloe se gesig helder skielik op en sy knipoog stout. 
“Susan, om die waarheid te sê, ek het nogal net die regte, 
selfvoldane, arrogante meneer vir die joppie!”  
Haar oë is skielik vol lewe wanneer sy dink aan Isaac. “Hy 
sal hulle bootjies sink soos ‘n oorlogskip sonder 
kompetisie!” 
Susan lag gelukkig. “Ek het geweet! Jy is so 
onweerstaanbaar, die manne sal jou nooit uitlos nie! 
Iemand maak reeds jag op jou. Ek kan in jou oë sien jy 
hou baie meer van hom as wat jy ooit sal voorgee. Kom 



wees nou eerlik, Chloe, ek kan in die flikker in jou oë sien 
jy het iemand spesiaals ontmoet.” 
Leo kom by die kombuis in en Chloe groet vinnig voordat 
Susan per ongeluk haar geheim weggee. 
“Hallo Leo!” 
Leo se gesig verklap blydskap en hy kom vinnig nader 
gryp haar en lig haar van haar voete af in ‘n warm 
omhelsing. “Ek mis jou so baie, my bondeltjie sonskyn!” 
Hy soen haar passievol op haar voorkop asof sy sy 
dogtertjie is. 
Sy glimlig terwyl sy hom in die oë kyk. “Kom nou, jy het 
my net nou die dag kom uitsnuffel, wakker geklop en 
bederf met ontbyt in my eie plek.” 
Haar gesig verander van vriendelik na kwaai en sy frons. 
“Jy stel my lelik teleur, Leo, want jy het my belowe!”  
Leo skrik vir die skielike gemoedswisseling, sit haar neer 
en staan so bietjie terug. 
“Waaraan is ek nou skuldig? Julle dames is so 
onvoorspelbaar!” 
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Wanneer Onheil Liefde bring 
 



 
 
Die Wet van Harmonie 
 
Vyasa gaan voort. “Vipracitti verduidelik toe dat Shiva aan 
hom verskyn het terwyl hy besig was met ‘n taboeritueel 
in die begraafplaas van sy tempel. Shiva het hom gewys 
ons huidige beskawing verkwis die positiewe ontwikkeling 
van ons deel van die Melkweg en Vishnu gaan Shiva laat 
oorneem sodat hy ons beskawing vernietig.  
“Vishnu sal ‘n nuwe beskawing begin met die uitverkore 
oorlewendes wat goed geleer het deur die gevolge van 
hulle foute. Hierdie nuwe beskawing sal die wet van 
harmonie herstel. Die Hel wat deur die selfsug van ons 
beskawing geskep is, sal vars in die geheue van die nuwe 
mensdom wees en hulle motiveer om die harmonie te 
handhaaf. Shiva wys toe vir Vipracitti hoe Vishnu die 
reisiger na die kissie gelei het en hoe die reisiger dit na die 
tempel gebring het. Shiva stuur hom toe na die tempel om 
met sy hand oor die kissie te vee. Hy sal op daardie 
oomblik al die towerkrag en mag ontvang om die profesie 
te vervul. Moeder Aarde en die harmonie moet van ons 
bose mensdom gered word voordat dit te laat is. 
“Vipracitti verduidelik toe die profesie: ‘Die Prins van 
Duisternis het gekom Mens, jy vergiftig ons Moeder’: 
Shiva, die Vernietiger, is geroep en het gekom om Moeder 
Aarde van die mensdom te red en so die harmonie in 
hierdie deel van die Melkweg te herstel. Moeder Aarde is 
‘n kosbare planeet wat lewe gee wat die harmonie moet 
bring in ons deel van die Melkweg. Die mens se selfsug 
versteur die harmonie in hierdie kosbare deel van die 
Melkweg.  



“Nou kom die interessante deel: ‘Haar Hart bloei in haar 
Skoot.’ Daar was eens op ‘n tyd een vasteland voordat dit 
met die verloop van tyd in kontinente verdeel het. In die 
middel van hierdie vasteland was Indië en daarom is dit 
die hart van Moeder Aarde vir ons gelowiges. Haar Skoot 
word weer beskou as Suid-Afrika en haar Bloed dra die 
kiem waarmee die mensdom verwoes gaan word. Sy bloei 
omdat die mensdom haar siek maak. Dit beteken dat die 
oplossing van haar siekte sal vanuit Indië kom en die kiem 
se oorspring sal vanuit Indië begin en sal in haar skoot 
finaal gereed wees om die mensdom te vernietig. 
“‘Swem in haar bloed jou duiwel.’ Die mensdom (duiwel) 
gaan blootgestel word aan ‘n kiem wat sy bloed gaan 
besmet en hom gaan oorweldig asof hy simbolies spartel 
en verdrink in sy eie bloed. ‘Asem jou Monsters diep in 
Mens’: die mens gaan die kiem wat hy self geskep het diep 
inasem. ‘In Haar bloed floreer jou Monsters’ en wanneer 
die mens dit inasem, gaan hy verander in die monsters wat 
deur homself geskep is. ‘Jy Vreet jou vlees en Drink jou 
bloed’ en hierdie mensgemaakte monsters gaan die 
oorblywende mense jag en besmet sodat hulle ook 
verander in monsters. Verder gaan hulle uiteindelik 
mekaar letterlik opvreet en mekaar se bloed drink en so die 
mensdom tot ‘n einde bring. 
“Nou baie interessant: ‘Soeker uit die dal van die 
Uitverkorenes’ Vishnu het soekers wat voor die begin van 
die einde deur Hom uitverkies is wat deur alles gaan veg 
vir oorlewing terwyl almal rondom hulle verander in 
mensvretende monsters. 
“Die ‘dal’ is die Hel van ‘n wêreld van geweld en chaos 
waarin die oorlewendes aaneen sal moet veg teen die 
monsters vir oorlewing. Die ‘soekers’ is die uitverkorenes 
wat te midde van die hopeloos verlorenes weier om op te 
gee en onverskrokke gaan vashou en glo aan hierdie laaste 
deel van die profesie. 
‘Dra die Lig vanuit jou diepste Duisternis’ en hierdie 
soekers sal die hoop van nuwe lewe en ‘n nuwe wêreld 
vind en soos ‘n Lig in die wêreld bring en die duisternis so 
beëindig.  ‘Bring nou die Harmonie die Melkweg roep’ en 
hierdie nuwe lewe sal ‘n beskawing vestig wat harmonie in 
hierdie deel van die Melkweg sal bring en uiteindelik die 
Melkweg sal koloniseer.”  
Kadin en Billy rek hulle oë en kyk saam vir Jack wat ‘nee’ 
wys deur onopsigtelik met ‘n ligte skud van sy kop hulle 



vermaan om niks van die taakspan kwyt te raak nie voor 
hy aan Vyasa vra. “Vipracitti het die kinders gehipnotiseer. 
Ons is bekommerd oor wat hy presies met hulle aangevang 
het? Weet u miskien enigiets in die verband wat ons mag 
help? My vrou, Rene, wil dat ons hulle na ‘n psigiater 
neem sodat enige sleutels wat hy moontlik in hulle 
gedagtes agter gelos het, verwyder kan word.” 
Vyasa skud sy kop bevestigend. “Probeer dit, maar ek het 
‘n gevoel ‘n gewone sielkundige is nie voldoende nie.”  
Vyasa kyk na die kinders. “Kan enige een van julle 
miskien onthou dat hy iets gesê het soos ‘nou is ek altyd 
met julle’ of ‘julle het my nou die reg gegee’?” 
Hulle antwoord saam in ‘n koor verbaas: “Ja.” 
Vyasa frons bekommerd. “Ek het baie gehoor van 
Vipracitti se bonatuurlike vermoëns en ek is bevrees dit is 
nie gewone hipnose nie. Ek weet nie hoeveel julle weet 
van die geestelike wêreld nie en wil julle nie onnodig 
ontstel nie?” 
Jack vra mooi: “Asseblief, vertel ons alles, want kennis is 
mag.” 
Vyasa aarsel vir ‘n oomblik voor hy uiteindelik tog 
voortgaan: “Ons het baie stories gehoor van gelowiges wat 
kontak gehad het met Vipracitti en ek het persoonlik met 
van hulle kontak gehad en dit blyk dat Vipracitti 
buitengewone vermoëns het en sy siel nie gebonde is aan 
sy liggaam nie. Hy kan na willekeur sy liggaam verlaat en 
reis via die geestelike sfeer en enige geestelike of fisiese 
plek of persoon besoek. Hy het net landmerke of sleutels 
nodig wat hy gebruik om iemand of ‘n plek te vind. Wat 
my bekommer is dat hy ook die vermoëns het om siele te 
steel. Hy kan ‘n sleutel plant in jou gedagtes wat hom sal 
roep indien jy aan iets dink of iets sien wat hy gebruik as 
die sleutel. Hy kan jou op daardie oomblik besoek en 
manipuleer maak nie saak waar jy is nie, want sy sleutel is 
sy direkte kontak. Hy kan selfs siele op ‘n reis saam met 
hom neem. Ek het gehoor van gevalle waar hy mense saam 
na die vreesaanjaende onderwêrelde geneem het en hulle 
so gemanipuleer het dat hulle nou in permanente vrees vir 
hom lewe omdat hulle nooit weer daardie verskriklike 
plekke wil besoek nie.” 
Jack is nog nuuskierig. “Veronderstel iemand glo nie aan 
hom, sy okkult en sy profesie nie, is dit moontlik dat hy so 



iemand kan manipuleer om sy oortuigings te verander en 
‘n aanhanger van hom te word uit ‘vrye’ keuse?” 
Vyasa knik sy kop. “Ek het baie stories gehoor van hoe 
Vipracitti oornag van vyande vriende gemaak het. Dit lyk 
asof hy enigiemand kan manipuleer na willekeur. Dit is nie 
of hy dit kán doen nie; dit is of hy dit wíl doen of nie. En 
alles wat hy doen, is berekend en met goeie rede. Dit is 
hoekom almal wat weet van sy vermoëns en nie reeds in sy 
mag is nie, hom vrees en probeer wegbly van hom af.” 
Jack is nog nie tevrede nie. “Hoe dink u maak hy vyande 
vriende?” 
Vyasa dink ‘n bietjie voor hy antwoord. “Ek kan nie met 
sekerheid sê nie, maar ek het gehoor hy het die vermoë om 
die verlede en toekoms te besoek. Daar is ‘n plek in die 
geestelike sfeer waar die verlede soos ‘n driedimensionele 
film bewaar word en indien jy dit besoek, kan jy enige 
gebeurlikheid weer ervaar.” 
Kadin rek haar oë en vra opgewonde: “Was ek en Billy 
saam met Vipracitti daar toe ons julle weer hier kom 
besoek het?” 
Vyasa knik bevestigend: “Ja, julle was daar. Hy het julle 
siele gesteel en met julle geheue die opname wat daar 
opgesluit is, besoek en saam met julle ervaar. Intussen kon 
hy allerlei dinge hier kom ondersoek terwyl julle saam 
weer hier was. Die mens se onderbewussyn is soos ‘n 
opnamemasjien wat alles in julle omgewing waarneem en 
dit word outomaties gestoor in daardie spesiale plek en 
sfeer.” 
Jack is nog nuuskierig. “Kadin het jou onderbreek, Vyasa, 
gaan voort, asseblief. Ek dink jy was nog besig met ‘n 
belangrike punt.” 
“Net soos jy die verlede kan besoek is daar ‘n plek waar jy 
die toekoms kan besoek. Ek vermoed hy beïndruk iemand 
eers deur hom die toekoms te wys en daarna ‘n déjà-vu 
oomblik te laat ervaar en so in sy towerkrag laat glo. Daar 
is egter nie net een toekoms nie, maar verskeie 
alternatiewe hoe vêrder ‘n mens in die toekoms ingaan 
omdat die besluite wat intelligente wesens maak hul 
uiteindelike realiteite vorm. Dus vermoed ek Vipracitti 
neem siele soms na hierdie plek om hulle so te manipuleer 
dat hulle tot ander insigte kom deur die uitkoms van hulle 
beoogde besluite te ervaar en ‘n beter realiteit vir hulle te 
wys indien hulle hul besluitneming verander.” 



Billy is gefrustreerd. “Vipracitti is so magtig. Is daar enige 
hoop vir ons of die wêreld?” 
Jack dink stilletjies. Verras hom en maak hom dood! Dit is 
die enigste oplossing. Dit is tog immers hý wat die 
profesie moet vervul en sonder hom mag ons dit miskien 
verhoed. 
Later toe hulle groet en Vyasa by die deur vir hulle waai 
stap Michael saam tot by die hekkie. Michael neem Kadin 
by die hand en trek haar nader en fluister opgewonde in 
haar oor. 
“Ek het die kode ontsyfer.” 
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GEHEIME SKAT IN DIE SAHARA WOESTYN 

 

Deur Pieter Haasbroek 
 
Hy sleep die wag vinnig in Luzaan se tent in en hoop nie 
sy skrik nou te groot vir sy skielik verskyning met die 
dooie wag nie.  Hy sien hulle het darem vir haar ’n matjie, 
kussings en ’n stuk materiaal gegee om mee te slaap.  Daar 
staan ook ’n vetkers eenkant wat nou flou brand en 
spookagtige skaduwees teen die tent se kante maak.  
Gelukkig is sy nog wakker, so asof sy geweet het hy gaan 
opdaag en daarom het sy saggies opgespring en hom kom 
help om die wag behoorlik in die tent te sleep.  Met sy seer 
en moeë lyf het hy amper nie meer krag oor nie. 
“Ek is bly jy is nog wakker, Luzaan.  Ons moet nou hier 
uit en vir ons dadelik twee perde gaan soek.  Die oggend is 



nie meer ver nie en dan moet ons reeds ver weg wees van 
hier af.” 
Sy kom na hom toe, vat sy gesig tussen haar hande en soen 
hom liggies op sy stukkende en seer lippe.  Dit maak sy 
seer lippe nog effens seerder, maar hy gee nie om nie, sy 
kan dit heelnag doen. 
“Jy is ’n baie dapper man, sê sy.  Wees verseker dat as ons 
hier uitkom, dat jy goed beloon sal word vir jou 
heldhaftigheid.” 
Luitenant Berger het geen idee waarna sy verwys nie en 
het ook nie die tyd om uit te vra nie, daarom sê hy net, 
“volg my en wees versigtig.” 
Hy vat die houtpen wat hy by hom het en sit dit bo-op die 
dooi wag se bors neer.  Hy hoop die Sjeik kry die 
sarkastiese boodskap daarvan, dat dit slegs een enkele, 
armsalige houtpen was wat hom beroof het van al sy 
drome met die vrou, van wie hy nie sy oë kon afhou nie. 
Hulle bereik die perdekampie gelukkig sonder teëspoed.  
Luitenant Berger is al lank genoeg in die woestyn om te 
weet hoe om geluidloos en versigtig te werk te gaan.  Die 
Doelaks is gelukkig ook so op hulle gemak hier in die 
middel van die woestyn, dat hulle nie eers een wag by die 
perde gelaat het nie.  Gou het luitenant Berger vir hulle die 
twee beste perde uitgesoek, hulle opgesaal en vol 
watersakke wat daar eenkant gestaan het, op die perde 
gelaai.  Hierdie twee perde sal nie maklik deur enige van 
die Doelaks se ander oorblywende perde gevang kan word 
nie en Luitenant Berger is dus seker hulle sal hulle doelwit 
veilig kan bereik.  Hy het op ’n perdeplaas groot geword 
en ken dus perde in alle opsigte.  Hy weet dus hoe om met 
perde te trek om die maksimum uit hulle te kry vir die 
minimum energie verbruik.  Die koue luggie van die 
woestyn help baie om luitenant Berger se seer liggaam af 
te koel en die pyn meer draaglik te maak, terwyl hy alles in 
gereedheid bring vir hulle lang vlugtog wat voorlê.  Met 
blote geluk ontdek Luzaan kruiesalf in een van die 
saalsakke net voor hulle vertrek.  Sy het vinnig vir 
Luitenant Berger daarvan aangesmeer en toe begin hulle 
terugtog na veiligheid... 
Hier waar hulle langs mekaar sit in die grasdak 
vakansiehut, met ’n drankie in hulle hande, kyk hulle uit 
oor die rooi, ondergaande son in die Kruger Nasionale 
Park in Suid-Afrika. 



“Luzaan, sê gou weer vir my, hoe op aarde het jy die stuk 
leer en die notas in die hande gekry?” vra luitenant Berger 
oftewel Andre Berger.  “Jy was tog heeltyd bewaak in jou 
tent en was die notas in die Sjeik se tent en was dit ook 
deurentyd goed bewaak met wagte reg rondom. 
“Maklik, Andre,” lag Luzaan opgewek en sit haar twee 
mooi bene bo-oor sy gespierde bene langs haar.  Sy het ’n 
pienk bikini aan en Andre kan nie genoeg kry van haar 
asemrowende lyf nie.  Hy bly haar op en af kyk en wonder 
hoe is dit moontlik dat so mooi vrou nou aan hom kan 
behoort. 
“Ek het een wag omgekoop,” gaan Luzaan voort. 
“En hoe nogal?” 
“Toe ek en my pa in die saal vasgekeer was en net voor ek 
moes uitswem, het ek gou een rooi robyn uit die kis gaan 
haal.  Ek kon die versoeking net nie weerstaan nie.  Toe ek 
onder die Jeep weggekruip het, het ek die robyn in my een 
skoen versteek.  Ek het die wag voor my tent gevra om vir 
my die notas uit die Sjeik se tent te gaan haal, in ruil vir 
die robyn wat ek hom gewys het.  Ek het net gesê dat ek 
bereid is om die Sjeik se vrou te word, maar wil solank 
nog goed op die notas byvoeg voor ek vergeet, want daar 
is ’n groot skat weggesteek en hy en sy onderdane kan 
almal oornag skatryk word.  Wonder bo wonder het hy dit 
vir my gedoen.  Hy het seker net aan die robyn en die 
groot skat gedink en aan niks anders nie.” 
“Ja, sê Andre.  Ook maar goed so, want as die Arabiere dit 
nou nog gehad het, het hulle teen die tyd al moontlik 
uitgevind dat daar ’n skat begrawe lê en nie ’n mummie 
nie, nes jou vader die vermoede vooraf gehad het.  Die 
Franse regering sal die skat seker nou met die grootste 
geheimhouding gaan verwyder.  Vir ons stilswye het ons 
elkeen natuurlik honderd miljoen gekry, wat veilig in ons 
Switserse bankrekenings is tot die wind effens bedaar het.” 
“Hoor ek iemand my naam ydelik gebruik?” en professor 
Dubois kom uit die sitkamer deel gestap tot op die klein 
balkon waar Andre en Luzaan sit en gesels. 
Luzaan spring laggende op en vat haar vader aan sy arm en 
wys hom waar om langs hulle te kom sit. 
“Vader het natuurlik die grootste ontsnapping van almal 
gehad,” en Luzaan kyk met liefdevolle oë na haar vader 
wat nou na sy aftrede jonger en gelukkiger lyk as ooit 
tevore.  Hy was reeds naby aftrede met die hele insident en 



met al die geld het hy besluit genoeg is genoeg.  Hy gaan 
nou meer tyd aan sy dogter en haar aanstaande spandeer. 
“Korrek Luzaan.  Ek was eintlik baie gelukkig,” sê 
professor Dubois.  “Toe Andre se manskappe begin het om 
die dooies te begrawe, ontdek hulle tot hulle skok dat ek 
waarlik ook nog lewe.  Ek was bewusteloos weens my 
bloedverlies, as gevolg van die wond en het nog met ’n 
dun draadjie bly klou aan die lewe.  Toe hulle my opgetel 
het, het hulle dadelik besef dat ek nog lewe, maar 
bewusteloos is.  Die mediese ordonnanse wat saam gegaan 
het, het gedoen wat hy kon.  Hulle het toe vier van die 
Jeeps se spaarwiele vir een Jeep opgesit en ons kon toe 
daarmee baie vinniger terug jaag na die naaste hospitaal 
vir my redding.  Om een of ander rede het die Doelaks 
skoon vergeet om die spaarwiele ook stukkend te steek, 
maar dit het toe my lewe gered. 
“Nog goeie nuus vader is dat Andre besluit het om die 
legioen vir goed te verlaat en om my voortaan te kom 
“oppas”.  Hy sê hy het nou eers genoeg gehad van sand, 
hitte en vlieë, of hoe Andre?” en sy knipoog vir Andre. 
Andre tel haar in sy arms op en maak of hy haar oor die 
balkon wil gooi.  Luzaan gee ’n ligte gilletjie en sit dan 
haar arms om sy lyf en kyk diep in sy oë. 
“Ek is die gelukkigste vrou op aarde.  Ek het al die geld in 
die wêreld, ek het my pa terug gekry en ek het ook die 
dapperste en mooiste man gekry!  Wat meer kan ek vra?” 
“Ek reken weer ek het seksieste, mooiste, oulikste, 
begeerlikste en slimste vrou in die wêreld gekry, wat 
voortaan nou net aan my gaan behoort.”  Andre sit sy arms 
om Luzaan se middellyf en tel haar effens op. Dan soen hy 
haar met passie, vol op haar aanloklike lippe terwyl haar 
pa toekyk.  Hy skud sy kop, glimlag en draai dan om en 
los die twee alleen op die balkon in hulle omhelsing... 
 
Die Einde 
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Hulle oë bots en alles om hulle ruk tot stilstand.   
“Dis jy! Jy`s die meisie na wie ek so dringend soek.”  
Sy kyk na sy groot hand wat die fiets vashou. Met `n 

gespierde bolyf,  swart oefenbroekie, windverwaaide, 
raafswart hare, rank hy bokant haar uit.   

Benoud lig sy haar voet op en plaas dit op die pedaal. 
Sy moet maak dat sy wegkom, die man stoom van energie 
en lewensdrif.   

“Los die fiets, ek wil ry!” In plaas van streng, klink 
haar stemmetjie soos ‘n ballon wat stadig afblaas. As sy 
nie nou wegkom nie, is sy in groot moeilikheid. Haar hart 
sal dit nooit maak teen dié wegholspoed nie. 

“Ek kan nie.” Sy oë soebat om binne gelaat te word. 
Hy staan nader en keer haar vas.  “Nie voor ek weet wie jy 
is nie. Ek is Anton de Ridder, die man wat langs jou in die 
kerk gesit het. Onthou jy?”  

Sy wens sy kon wegvlieg. Wouter is reg, hierdie 
groot man gaan hom deur niks en niemand laat stuit nie. 
Sy sterk ken en die vasberade trek om sy mond, stel haar 
op haar hoede. Hy is `n gevaarlike, aantreklike en 
onverskrokke man.  

“Meisie, ek kan jou nie sommer weer laat wegkom 
nie. Ek vra baie mooi, waar kan ek jou weer sien en wat is 
jou naam?” 

Sy sal hom moet antwoord anders kom sy nooit 
vandag hier weg nie. “Sonnika Shaw. Die skilpad is veilig 
uit die pad, ek gaan nou ry. Meneer De Ridder, ek stel nie 
belang om jou beter te leer ken nie,” vee sy die ingenome 
glimlag van sy gesig af. Sy moet keer voor hy te naby aan 
haar kom en haar nes almal wat sy lief het, weer alleen los. 



Sy hand verstyf om die handvatsel van die fiets. “Dis 
gevaarlik om vrou-alleen op `n fiets rond te ry.” 

“Ek wag vir Wouter. Hy ry altyd saam met my.” 
Afgehaal los hy die fiets en staan beleefd weg. Voor 

hy afdraai na sy staanplek, kyk hy om en sien haar saam 
met Wouter wegry. Vir `n oomblik voel hy uit sy 
wentelbaan. Toe pluk hy hom regop soos `n soldaat wat 
hom gereed maak vir die geveg. Sy moenie dink hy is `n 
man wat so maklik tou opgooi nie. Hy glimlag toe hy 
onthou waar hy die pienk 27’5 lust soft tail bergfiets 
gesien het. Langs die tent met die tuintjie. 

Terwyl hy oral na haar gesoek het, was sy oorkant 
die straat, `n klipgooi van sy staanplek af. Sy hart klop 
opgewonde. Hy sal die witkop met weemoed in haar groot 
donker oë, tyd gee om tot verhaal te kom, dan gaan hy haar 
vir hom kom haal. Hy het so lank vir haar gewag en is 
ongeduldig om haar te verower voor Wouter of `n ander 
man hom voorspring. Hy is gewillig om baie laag te buig. 

Drie dae later dra sy bene hom deur die woonwaens 
oor die straat na die tent met die tuintjie voor. Hy het hard 
probeer om hom in te hou, maar die witkop trek hom soos 
`n magneet en hy is nie `n baie geduldige man nie. Sy hart 
klop benoud soos die oggend toe hy in die dominee se tuin 
blomme gegaps het om vir sy graad een juffrou te gee wat 
hy met `n seer hart liefgehad het. 

Hy bly onseker voor die tent staan en wonder wat 
maak ‘n man voor `n tent sonder `n deurklokkie. Jy roep, 
besluit hy.  

“More! Is iemand tuis?” Hy buk by die tentopening 
in en kyk verras rond. Die tent is ruim. Daar is drie 
gemakstoele, `n mat op die grondseil, `n tafel, twee 
riempiestoele en kampstoele. Links van waar hy staan kan 
hy deur die opening in die tent langsaan kyk. Daar staan `n 
kas met bekers en glase op, `n wasbak op `n staander. Hy 
is beïndruk. Skuldig omdat hy oortree, draai hy om en loop 
uit. Hy hoor papiere ritsel en loop om die tent. 

Verras kyk hy op na die meisie wat met haar rug na 
hom gekeer, haar hare los in die wind, bokant hom sit. 

“More, dis Anton, ek kom net groet. Wat op aarde 
maak jy daar bo in die boom?” 

Sonnika kan `n giggel nie keer nie. “Jy sal graag wil 
weet.” Sy wil haar tong afbyt. In plaas daarvan om hom te 
ignoreer, soos sy haar voorgeneem het, geniet sy die 



speletjie. “Noudat jy klaar gegroet het, kan jy maar weer 
loop, meneer De Ridder.” 

“Ek hou daarvan om iemand in die oë te kyk as ek 
groet.” 

Sy diep stem vibreer in haar ore en onwillekeurig lok 
sy hom speels nader. “Kom kyk self.” 

Anton se oë rek verbaas toe hy om `n melkhoutboom 
loop. Sy sit nie in `n boom nie. Sy sit op die houtplatform 
wat op vier staalpilare rus. Hy staan met sy voet op die 
eerste trappie van `n trapleer en kyk op na haar. 

“Dis my uitkyktoring. Dis my en Wouter se geheim,” 
waarsku sy hom. 

“Ek sou eerder sê dis `n koekeloertoring. Kan ek 
opkom?” 

Sy vou die notaboek toe waarin sy gesit en skryf het. 
Sy moet hom keer. Sy dinamiese teenwoordigheid ontsenu 
haar. “Nee. Net Wouter mag hier by my kom sit. Hy het 
die stellasie vir my opgerig sodat ek die uitsig kan geniet.”  

Anton frons. Wat doen hulle as hulle so styf langs 
mekaar sit? Wouter sal nooit sy hande van haar kan afhou 
nie, fluister die grasgroen mannetjie in sy oor. 

“Ek het gewonder hoekom jy `n staanplek gekies het 
sonder `n seeuitsig.” 

“Hier is ek beskut en privaat. Die boom is my 
sonsambreel en waar daar baie bome is, is daar voëls. Ek 
kan see toe stap of op my troon sit en skryf sonder mense 
wat my aandag aftrek.” 

“H`m, ek sien. Jy kan hier in jou bikini ontspan 
sonder die ergernis van ouens wat jou op die strand lastig 
val.” 

“Dis presies wat jy nou doen. Jy val my lastig, ek is 
besig.” 

“Totsiens, juffrou Shaw.” Hy maak `n verspotte 
buiging en in plaas daarvan om terug te draai, kies hy die 
paadjie wat voor haar afloop na die strand. 

Kyk net hoe wip die mansmens hom, vies sy haar. Sy 
het nie gedink hy sal so gou die aftog blaas nie. Sy het 
haar voorberei vir `n geveg met hom, maar in plaas 
daarvan om soos sy verwag het, `n emosionele aanval op 
haar loods, gee hy oor.  



Watter antiklimaks! Afgehaal kyk sy hom agterna, 
getref deur die ritme van sy lyf en die uitdagende houding 
van sy kop en skouers tot hy agter die bome wegraak. 

Soos die eerste krakie in `n voëleiertjie, roer 
opgewonde verwagting in haar. Anton de Ridder is nie `n 
man wat so maklik sal hensop nie. Daar was uitdaging in 
sy trotse houding. Die innerlike geveg tussen hulle het 
maar so pas begin. Wouter het nie oordryf nie. Sy vriend is 
dodelik aantreklik, hy maak haar benoud en terselfdertyd 
opgewonde soos `n kind wat bakhande wag vir `n geskenk. 

Hy is so anders as Beyers. `n Meisie sal nooit net 
vriende met hom kan wees nie. Hy is `n romantiese 
minnaar, wat net met `n smeulende kyk vroue kan 
verower. `n Man van vlees en bloed, so opwindend anders 
as haar helde op haar rekenaar. 

Hier is baie mooi meisies op wie hy sy visier kan 
stel. Sy sal haar nooit weer aan `n mansmens kan verbind 
nie! Veral nie aan so `n vurige man soos Anton de Ridder 
nie. `n Vrou soos sy sal die lewensvreugde wat uit hom 
straal, demp.  

*** 
“Wat soek hy hier?” hoor Sonnika Wouter ontevrede brom 
toe sy Vrydagaand by die muurbalklub uit haar bakkie 
klim. Dis hulle laaste, beslissende liga-aand van die 
seisoen en Wouter is gespanne. Hy staan en stoom langs sy 
motor. 

“Wie?” wil sy weet. Sy tel haar sportsak op en sluit 
haar voertuig. 

“Die man wat die wêreld omkeer om jou op te spoor, 
is hier.”  

Haar ingewande sing toe sy Anton de Ridder by `n 
groep mans sien staan en gesels, sportsak in die hand.   

Sy gesig helder op toe hy haar sien. “Naand, julle 
twee. Sonnika, ek het jou nie hier verwag nie,” groet hy 
vriendelik. Sy oë kuier tydsaam oor haar swart T-hempie, 
wye rompie en mooi bene. Bewondering lê sy oë vol. Die 
wêreld tol met haar in die rondte.  

Sjoe, die man is groot! Kyk net sy boarmspiere, sy 
massiewe skouers! 
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Gedigte deur Pannie 
 
 
Bitterbossie 
 
Bitterbossie groen 
Bitterbossie geel 
met sonlig in jou kwassie 
en die bitter in jou steel. 
 
 
Voetjie-voetjie woord 
 
Vader ek wil U dien 
U weet, so ongesien 
met my voet  
onder die tafel aan U raak; 
daar maak dit tog 
vir niemand eintlik saak. 
 
 
Huishondjie 
 
Here, sy het die krummels 
langs U tafel gesien. 
Op haar knieë geval 
om dit op te lek, 
want U trap nie plat nie,. 
U stoot U stoel terug 
om haar weer op te lig. 
 
Mat. 15;27 
 
 
Lydietjie 
 



Van die slanke krul in jou toontjie 
tot by die ligte hare op jou kroontjie 
bly jy nog die beste loontjie 
vir die ou skimmel boontjie. 
 


