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Vasgevang 30 Warm op die spoor 
 
“Inteendeel, Chloe, ek het alreeds baie interessante nuus. 

Ek het gelukkig vasgeloop in ‘n oudkollega met die 
intrapslag in die supermark en toe ons gesels, vind ek 
toevallig uit hulle is juis warm op ons Quinn Wiggil se 
spoor.” 
 

Die Skrif van Onheil 29 Die Aardige Besoeker 



 
Skielik weergalm histeriese gille deur die huis. Dit klink 

asof die kinders gelyktydig aangerand word. Jack en Rene 
spring verward uit die bed en hardloop saam tot voor die 
ingange van die kinders se kamers regoor mekaar. 
 

Hart sonder remme 8 
 
Toe die klank van `n trillende snaar die afwagtende stilte 
verbreek, vergeet sy van Bienkie en alles om haar vervaag. 
Haar oë is gefokus op die man wat met sy kop vooroor 
geboë, nostalgiese klanke uit die kitaar toor. Rillings gly 
langs haar rug af toe Anton  begin sing. 
 
 
Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
Warm op die spoor 
 
Isaac is vroeg weg en Chloe het so pas die skottelgoed 

klaar gewas. Sy voel skielik baie neerslagtig hier waar sy 
aan die eettafel sit en peins oor die onverklaarbare 
gebeure. Hulle het dit vanoggend bespreek maar kon by 
geen klinkklare verduideliking uitkom nie. Alles was tóg 
agter slot en grendel. Daar was nie eers ‘n los venster wat 
iemand moontlik kon manipuleer tot dit oopmaak nie. 
Iemand kon tog nie ongesiens en stil genoeg inkom, die 
yskas oopmaak, die salami om kaas rol, daarvan eet en dan 
rustig ‘n pyp sit en rook totdat die kombuis vol rookwalms 
hang nie! En om alles te kroon, die alarm laat afgaan en 
dan weer vinnig genoeg uitgaan en daardie plek net so 
stewig gesluit laat lyk asof dit van binne gesluit is! 



Verdomp! Sy voel asof sy van haar kop af raak. Die 
enigste vertroosting is dat Isaac dit saam met haar ervaar 
het, andersins sou sy oortuig gewees het sy is besig 
groendakkies se rigting toe.  
 
Nadat hulle geen verduideliking kon vind nie, het hulle 

noodgedwonge die bonatuurlike begin bespreek en vinnig 
besef nie een van hulle glo eintlik in sulke dinge nie. Hulle 
is albei hopeloos te pragmaties. Isaac het wel met haar 
onverklaarbare voorvalle gedeel wat soms in die hospitaal 
gebeur. Mense wat onverklaarbaar herstel en dan weer 
mense wat soms onverklaarbaar sterf sodat die oorsaak van 
hulle dood onbekend is. Wie sê dit is 'n wonderwerk net 
omdat die oorsaak onbekend is? Daar is geen bewys dat dit 
‘n wonderwerk was nie. Wat van die wet van toeval 
byvoorbeeld? Dit is tog ‘n wiskundige feit dat die 
onwaarskynlike voorval, of dit nou uit ‘n miljoen of uit ‘n 
paar duisend is, moet een of ander tyd gebeur. 
Wonderwerke is miskien net daardie seldsame geval wat 
die wiskunde bewys moet tog gebeur wat dan ingekleur 
word deur die betrokkenes se verwysingsraamwerk. Mense 
hou tog immers van sensasie of gryp na daardie seldsame 
ding wat hulle geloof ‘bevestig’. ‘n Held van gister word 
more ‘n god. ‘n Toevallige daad van iemand word more ‘n 
legende. Mense hou daarvan om stories op te maak wat op 
die waarheid gebaseer is, maar op die ou end is daar 
dikwels min van die waarheid oor en is dit net ‘n storie. Is 
dit nie wat ‘n legende is nie? Of is dit ‘n mite? Sy weet 
ook nie! 
 
In elk geval, die mens is tog immers baie dom. Ons is 

beperk deur ons beperkte kennis wat gebaseer is op 
afleidings. Ons dink dikwels ons verstaan iets en weet 
waarvan ons praat net om later totaal verkeerd bewys te 
word. Selfs kenners stry oor basiese dinge en elkeen kan ‘n 
goeie argument uitmaak vir waarin hulle glo. Tóg, almal 
kan onmoontlik reg wees! 
 
Later het sy en Isaac die nuutste modelle van kwantum 

meganika bespreek oor wat die wiskunde van die heelal 
verklap van die onsigbare verband tussen verskillende 
vorme van energie en hoe dit in mekaar steek. Die 
waarskynlike bestaan van donker materie, antimaterie, en 
multidimensies is die afleidings waarby die wiskundige 



modelle uitkom wat die nuutste waarnemings van die 
uitspansel die beste verklaar. 
 
Dit is toe net daar wat hulle mekaar omhels het en hul 

aanraking was hule vertroosting. Die werklikheid van 
daardie oomblik het skielik nou nog kosbaarder gevoel. 
Isaac het opnuut soos haar werklike en tasbare rots gevoel.  
 
 Die slimfoon hier by haar op die tafel ruk haar uit haar 

bepeinsing en sy gryp dit en sien dit is tienuur en dit is ‘n 
onbekende nommer. 
 
 “Goeie môre, Chloe Eastwood hier.” 
 
“Goeie môre, hoe gaan dit met ons pragtige prinses?” 
 
“Hunter! Hoe gaan dit daar in George? Het jy toe 

ingetrek by jou vriendin?” 
 
Hunter gee ‘n stout laggie: “Ja, ek het baie lekker warm 

geslaap en is met ‘n ontbyt in die bed wakker bederf.” 
 
“Jou stoetbul, jy gaan seker eers more jou ondersoek 

begin. Dit is Sondag vandag. Jy het seker nog nie aan die 
gang kon kom daar nie?” 
 
“Inteendeel, Chloe, ek het alreeds baie interessante nuus. 

Ek het gelukkig vasgeloop in ‘n oudkollega met die 
intrapslag in die supermark en toe ons gesels, vind ek 
toevallig uit hulle is juis warm op ons Quinn Wiggil se 
spoor. Daar is ‘n lasbrief vir bedrog teen hom. Ek is 
dadelik uitgenooi om hulle more te vergesel. Hulle soek 
hom, want hy kan ‘n belangrike staatsgetuie wees in die 
saak wat hulle opbou teen ‘n geldwassersindikaat.  
 
“Ons moet Quinn in die hande kry vóór die sindikaat hom 

kry. Die sindikaat sien hom as ‘n losbol en wil hom 
uitskakel want hulle wil verhoed dat hy as ‘n moontlike 
staatsgetuie optree. Ek gaan saam met ‘n span werk wat 
Quinn in ‘n lokval gaan lei. Hulle het ‘n kontak wat by ‘n 
afgespreekte plek ‘n afspraak met hom gereël het en die 
plan is om hom daar te verras en te arresteer. Chloe, alles 
wat ek jou vertel, is net vir jou en Isaac se ore. Jy moet my 
belowe julle vertel niemand nie.” 
 



“Ek belowe, Hunter. Wees asseblief versigtig en kom terug 
in een stuk, asseblief. Beteken dit nou dat Quinn óf die 
sindikaat verantwoordelik was vir die poging tot moord op 
Zoey en Lyle?” 
 
“Chloe, ek verwag om daardie antwoorde te kry sodra 

Quinn in aanhouding is en die kruisondervraging begin. 
Moenie nou gerus word nie. Bly op jou hoede want 
enigiets is moontlik. Alhoewel dit voorlopig daarop dui dat 
die voorval met Quinn te doen het, is daar nog steeds ‘n 
moontlikheid dat dit net toeval is en daar iets heeltemal 
anders aan die gang is. Hoe gaan dit daar met jou? Is alles 
in orde? Jy moet my van alles vertel wat daar gebeur, al 
dink jy dit is niksseggend.” 
 
Chloe wonder of sy Hunter moet vertel. “Waarvandaan 

bel jy, Hunter? Dit lyk soos ‘n landlyn en ek wil nie jou 
vriendin se koste op die lyf loop en vir jou drama 
veroorsaak nie” 
 
“Chloe, jy is altyd so bedagsaam. Haar naam is Yvonne. 

Nee, jy kan maar so lank praat as wat jy wil. Ek sit hier by 
die lessenaar van my oudkollega en praat oor die staat se 
landlyn.” 
 
“Onthou jy Isaac, my buurman?” 
 
“Hoe sal ek hom ooit kan vergeet? Die man wat altyd 

weet watter knoppie van jou om te druk.” 
 
“Wat bedoel jy, Hunter?” 
 
“Chloe, julle krap mekaar se hormone heeltemal 

deurmekaar. Dit is so duidelik enigiemand sien dit 
dadelik.” 
 
“In elk geval, lang storie kort: ek het gisteraand aandete 

by sy plek geniet en toe loop hy saam met my terug na my 
plek. Ons vind die as van ‘n skoongemaakte pyp reg by 
my voordeur asof iemand dit daar gerook en skoongemaak 
het. Isaac wou my nie alleen laat nie en slaap toe in die 
gastekamer. Ons word wakker in die middel van die nag 
toe die alarm afgaan en vind die bewyse dat ons ‘n 
middernagtelike besoeker in die kombuis gehad het. 
Iemand het uit die yskas kos gevat en pyprook het in die 



kombuis gehang. Ons het orals gekyk, maar daar was geen 
leidrade van waar iemand moontlik kon in- en uitkom nie.” 
 
“Chloe, is jy seker julle het deeglik orals gekyk. Is daar 

nie dalk ‘n geheime ingang iewers nie?” 
 
“Hunter, ons is baie seker ons het orals gekyk. Daar is nie 

eers ‘n los venster of ‘n ding nie. Alles was deeglik van 
binne gesluit.” 
 
“Dit is baie eienaardig.” 
 
“Hunter, Tony het Rum en Maple op die plaas se stoep 

gerook. Soms, in die middel van die nag, het hy kos uit die 
yskas gevat en salamisnye rondom kaasstukkies gerol en 
geëet. Hunter, dit is presies wat ons in die kombuis gevind 
het. Rum en Maple rookwalms en ’n paar porsies wat 
oorgebly het.” 
 
Daar volg ‘n stilte en Chloe wonder net of sy hom verloor 

het, toe hy praat. “Hy het gewoonlik net daardie pyp 
gerook wanneer hy verlang het en gepeins het oor die 
mense op die plaas. Chloe, ek voel ek moet jou nou vertel! 
Onthou jy ek het jou vertel van daardie selfmoordoperasie, 
Operasie Coolidge, wat ons uitgevoer het diep in die 
vyandelike gebied toe ons daardie brug gaan beskadig het. 
Daar was ‘n baie goeie kans dat ons dit nie sou oorleef nie. 
Ons het daar voor die bungalow gesit voor ons finaal moes 
gereed maak om met die Puma in te vlieg en die waters vol 
mensvreterkrokodille aan te durf stroomaf na die vyand.  
 
“Tony het ‘n brief van Clea oopgemaak gelees en daarna 

het hy ‘n foto’tjie wat daarmee saam gekom het, bekyk 
voordat hy dit in sy sak gedruk het en daardie pyp van 
hom opgesteek het. Ek was dadelik bekommerd want hy 
het daardie pyp net opgesteek wanneer iets hom gepla het. 
Ons kon nie bekostig dat hy nie sy volle konsentrasie by 
die missie sou hê nie. Ek vra hom toe wat fout is en hy sê 
niks nie maar gee my net die brief vir my om te lees. 
Chloe, sy moeder vertel hom daarin dat hy pa geword het 
van ’n dogtertjie met ‘n meisie waarmee hy gedurende een 
aand intiem was en met wie hy kontak verloor het. Clea 
was nou met haar babatjie, Zoey, op die plaas en hulle wag 
vir hom om die oorlog te los en ‘n gesin op die plaas te 



begin. Hy gee my die foto’tjie en dit was van die pragtige 
Clea met Zoey in haar arms. 
 
“Tog het Tony tydens daardie missie sy lewe telkemale 

vir my gewaag en dit is net ‘n wonderwerk dat ons 
lewendig daar weggekom het. Ek moet nou gaan, Chloe, 
kyk mooi na jouself en wees op jou hoede. Ek sal jou weer 
kontak sodra ek verdere nuus het. Tot siens, vir eers.” 
 
“Totsiens Hunter.” Sy het skaars gegroet en die lyn is 

dood. 
 
Chloe het ‘n gevoel die nuus was baie ontstellend vir 

hom. Die lang stilte nadat sy die snaakse gebeurlikheid 
met hom gedeel het, getuig daarvan. Dit is seker hoekom 
hy nou so vinnig die gesprek kortgeknip het en sy neem 
hom nie kwalik nie. Hierdie onverklaarbare gebeure is baie 
ontstellend vir hulle almal want dit lyk in alle opsigte asof 
dit slegs ‘n onmoontlike besoek van Tony kon gewees het!  
 
Dit is tog nie moontlik nie! 
 
 
Vervolg volgende week uitgawe 31 

 
 
Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 

 
 

Die Aardige Besoeker 
 
Michael staan saam met ‘n paar ISKCON lede agter ‘n 
opslaantafel onder ‘n reuse boom in St. George’s park 



besig om hawelose mense te bedien. Dit is heerlike, gratis, 
karmavrye etes wat hulle net ‘n rukkie gelede nog 
voorberei het. Die meeste van die straatkindertjies en die 
boemelaars is nou al ou bekendes. Hulle wag gretig vir die 
pasella, smaaklike en vullende etes van die afgelope paar 
dae en vorm sommer vinnig ‘n ry. Die woord versprei en 
elke dag word die groepie groter wanneer nog nuwe 
haweloses die eerste keer vir ‘n ete kom.  
 
‘n Nuwe besoeker in ‘n vuil, verflenterde, bruin jas en 
haartoutjies wat saam tot by sy kaal voete hang, kom 
stadig nader. Dit moet seker ‘n hawelose Rasta wees. Hy 
beweeg eienaardig effens vooroor gebuig sodat sy gesig 
heeltemal versteek is en net ‘n welige grys baard is hier en 
daar sigbaar agter die haargordyn. Die man volg stadig en 
geduldig die ry tot reg voor Michael en hy hou sy hande 
gretig bak in die tipiese bedelgebaar. Michael gee ‘n 
papierbord aan maar skielik gryp die man sy gewrig en 
trek hom effens vorentoe sodat hy oor die tafel leun. 
Michael skrik verward en sien die hare soos ‘n gordyn 
oopmaak soos die boemelaar sy kop lig en hulle kyk 
mekaar in die oë. Sy oë is aardige, pikswart poele wat 
Michael soos magnete vang en intrek en alles word duister 
rondom die man en verdwyn. Michael sweef in die 
duisternis en dit is asof lig uit hom skyn.  
 
‘n Growwe, aardige stem weergalm soos donderweer uit ‘n 
diep grot. “Wys my die kode, Michael.” 
 
Skielik, terug in tyd, lees Michael die kode wat hy nou net 
uitgewerk het by sy lessenaar en dan weergalm die aardige 
stem weer. “Skryf die Engelse vertaling onderaan.”  
 
Michael gehoorsaam en vertaal die kode gretig in Engels. 
Hy het skaars die laaste letter neergeskryf toe hoor hy ‘n 
ander stem. Nie die weergalmende, aardige stem uit die 
diep, donker grot nie.  
 
“Michael, word wakker! Wat is fout met jou?” 
 
Michael sien ‘n bekende gesig en dan word hy daarvan 
bewus dat Vyasa besig is om hom rof heen en weer te 
skud. “Michael, kom by!” 
 



Michael lyk verskrik en is skielik wawyd wakker en soek 
rondom hom. Hy sien hy was besig om almal op te hou. 
Dan soek hy angstig na die snaakse boemelaar, maar die 
man is skoonveld. 
 
*** 
 
Die wekker raas op die bedtafeltjie hier by haar en Rene 
druk dit vinnig dood. Sy draai na Jack in die bed en trek 
liggies aan sy skouer. Hy word wakker en kyk verergd na 
haar.  
 
Rene soen hom liggies op sy wang. “Siestog, jy het 
hopeloos te min geslaap, my skat. Jy moor jouself en nou 
moet jy nog ‘n 6-tot-6 nagskof gaan werk.” 
 
Jack gee haar ‘n piksoentjie op haar pragtige, sagte, vol 
lippe. “Gelukkig is ek baie besig by die werk. Was dit nou 
iets soos wagstaan, sou dit bitter gewees het, maar die tyd 
vlieg en ‘n mens kry skaars die geleentheid om agter te 
kom jy is vaak. Dit is die terugry na werk wat die 
moeilikste is. Ek wil net aan die slaap raak in die ry.” 
 
“Dink jy nie jy moet verlof neem tot alles weer normaal is 
nie?” 
 
“Kom ons kyk eers hoe werk dinge uit. Dit is beslis ‘n 
opsie indien hierdie ding aanhou, my skat.” 
 
“Kadin brand om by daardie man uit te kom wat die kode 
ontsyfer het, Jack, maar ek dink die eerste prioriteit is om 
hulle by ‘n psigiater te kry.” 
 
Jack glimlag. “Haar nuuskierigheid darem, sy is ‘n gebore 
joernalis, weet jy Rene, maar ek stem saam. Jy moet môre 
kyk wat is die vroegste afspraak wat jy kan reël. Moenie 
dat die kinders jou manipuleer terwyl ek môre slaap nie. 
Julle gaan nêrens as ek nie by is nie en hulle sal moet wag 
tot ek wakker word. Ek vat hulle skool toe en gaan hulle 
weer by die skoolhek kry wanneer dit uitkom.” 
 
“Ek belowe, my skat, hulle sal net hier bly. Ek sal seker 
die afspraak by die psigiater vir die namiddag moet reël?” 
 



“Nee, probeer in die oggend. Dan kan ons sommer alles 
vroeg klaarmaak en ek slaap namiddag. Ons kan hulle ‘n 
brief gee vir die skool. Maar indien jy net in die namiddag 
‘n afspraak kan kry, is dit ook goed. Net solank ek betyds 
terug sal wees om klaar te maak vir werk. Gepraat 
daarvan, jy sal ‘n briefie saam met elkeen van hulle moet 
stuur môre wat verduidelik hoekom hulle nie in die skool 
was nie. Ek dink sê maar net Kadin was siek en Billy is 
behandel vir sy rugbeserings. Nog ‘n ding: indien ons 
kuiergaste deur die dag kry, maak my eers wakker. Ek sal 
oopmaak.” 
 
“Reg so, my skat, ek wonder net hoe gaan jy ooit genoeg 
slaap inkry? Ek is ‘n bietjie bekommerd oor jou.” 
 
“Hoekom? Ek het al erger ure gewerk met minder slaap, 
my skat.” 
 
Rene skud haar kop liggies heen en weer. “Dit is nie 
waarvan ek praat nie. Ek is bekommerd dat die gevaarlike 
Jack weer wakker word, my man. Hierdie ding maak 
netnou daardie ou duiwel in jou wakker. Kadin ken nie 
daardie Jack nie. Belowe my sy sal hom ook nooit ontmoet 
nie.” 
 
Jack kyk haar lank emosieloos aan voor hy uiteindelik 
antwoord: “Rene, jy weet dit gebeur net onder die uiterste 
omstandighede wanneer iemand ons gesin bedreig. Was dit 
nie vir my duiwel nie, was ons nie nou hier nie en is Kadin 
nooit gebore nie, my skat.” 
 
Rene frons. “Jack, jy is so saggeaard en goedhartig. Die 
Jack wat Kadin nog altyd ken. Tog, net so saggeaard as 
wat jy teenoor goeie mense is, so uiters wreed tree jy op 
teenoor die boses en dit gebeur so skielik en onverwags. 
Dit is asof jy verander in ‘n monster veel erger en wreder 
as die wreedste misdadiger en daar is geen keer aan jou 
nie. Wat gaan aan binne jou wanneer jy so word, my 
man?” 
 
Jack kyk met deernis na sy pragtige vroutjie en speel met 
haar hare. “‘n Brandende energie kom deur my skedel en 
straal uit elke sel en ek kan dit nie weerstaan voordat dit 
nie eers heeltemal uitgebrand het nie. Ek voel so sterk en 
goed, ek wil dit ook nie eers probeer onderdruk nie. Dis 



soos elektrisiteit wat my oorneem en alles was ek doen, 
voel soos ‘n droom, maar tóg is ek ongelooflik gefokus en 
akkuraat.”  
 
Rene is nog nie klaar nie. “Dink ‘n bietjie terug, Jack, hoe 
ons plek gelyk het daardie tyd. Ons kon nie die polisie bel 
nie want die binnegoed was orals teen mure en oor die 
vloere en hulle ledemate het orals rondgelê. Ons moes self 
die menslike oorblyfsels verwyder en alles geheim hou. 
Wat as Kadin so iets moet deurmaak? Sy sal nooit weer 
dieselfde wees nie, my man?” 
 
Jack glimlag. “My lieflike vroutjie, hier is jy nou 
ongedeerd as gevolg van my duiwel. Dit is nou jare later 
en teen hierdie tyd behoort jy te weet dit is net die 
gevaarlike, uiters slegte blikskottels wat nie moeilikheid 
moet soek nie. Ek wil self nooit weer so word nie, my skat, 
en ek sal dit ten alle koste probeer verhoed so vêr as wat 
ek kan, ek belowe.” 
 
“Maar dit het weer gebeur jare later, my skat, dit was nie 
net daardie een geval nie. Ek weet nie eers wat jy met 
daardie kapers gemaak het daar langs die pad in die donker 
nie. Ek is te bang om te vra maar ek dink nie dit is 
toevallig dat die polisie maande later juis dáár drie erg 
verminkte lyke gevind het nie.” 
 
“Gepraat van monsters: ek is bekommerd oor daardie 
mannetjie se rug. Daar is ‘n baie goeie kans dat hy 
permanente letsels gaan oorhou. Ek hoop nie hy gaan in 
die toekoms skaam voel om kaal bolyf te wees nie. Hy 
probeer dit wegsteek vir ons, maar hy het nog baie pyn en 
ek sien hoe hy versigtig is om sy rug van alles weg te hou. 
Ek moet versigtig bestuur want ek sien hy werk hard om 
sy rug van die sitplek af weg te hou. Hy is werklik ‘n 
besondere, onselfsugtige mannetjie. Hy moes verskriklik 
gely het.” 
 
Rene kry ‘n sagte kyk in haar oë. “Hy wil nie dat ek sy ma 
bel nie want hy sê sy gaan haar net onnodig bekommer en 
hy het sy pa verloor toe hy 14 jaar was, siestog.” 
 
“Waar is sy ma?” 
 



“Sy is in Engeland tot einde volgende week. Hy het my 
netnou gesê sy bel hom elke aand vanaf haar hotel via 
WhatsApp om seker te maak als is reg hier. Hy het my 
haar foto gewys. Sy is pragtig.” 
 
“Rene, ons sal haar moet vertel voordat sy terugkeer. Ek 
dink nie hulle plek is veilig nie. Behalwe as dinge hulself 
uitwerk voor dan, sal ons haar liewers op die lughawe 
moet gaan ontmoet.” 
 
“Jack, het jy die bewondering in Kadin se oë gesien 
wanneer hulle na mekaar kyk. Hulle is smoorverlief op 
mekaar, my skat. Dit is soos ‘n feëverhaal hoe hulle 
gewillig was om hul lewens vir mekaar op te offer. Hoe hy 
deur al die marteling haar en sy ma probeer beskerm het en 
daardie letsels op sy rug sal altyd daarvan getuig. Hierdie 
ding het ‘n sterk band gevorm tussen hulle, my skat.”  
 
Jack vee die traan van deernis wat oor haar wang loop met 
sy duim weg. “Waar is hulle nou?” 
 
“Hulle rus, my skat. Billy lê op sy maag nog in jou broekie 
in die gastekamer en Kadin lê in haar kamer. Ek het gesê 
hulle moet rus voordat ek aandete gaan voorberei.” 
 
Die alarm raas weer en Rene maak hom finaal stil. “Die 
laaste alarm kom. Jy moet nou klaarmaak vir werk terwyl 
ek die tafel dek.” 
 
Skielik weergalm histeriese gille deur die huis. Dit klink 
asof die kinders gelyktydig aangerand word. Jack en Rene 
spring verward uit die bed en hardloop saam tot voor die 
ingange van die kinders se kamers regoor mekaar. Hulle 
kyk saam heen en weer en sien dieselfde prentjie afspeel in 
al twee kamers, die kinders baklei tegelykertyd teen iets 
onsigbaars op hul beddens. 
 
Rene glip in by Billy en Jack by Kadin. Hy hardloop en 
gryp haar arms stewig vas. Sy stoei om los te kom uit sy 
greep terwyl sy histeries skree asof iets haar aanval. Sy 
skop wild met haar voete om te probeer wegkom. 
 
 “Kadin, word wakker! Dit is net ‘n nagmerrie! Kadin! 
Kadin!” 
 



Skielik is dit asof sy sy stem herken en vries. Haar oë is 
wawyd oop maar dit is asof sy nie kan fokus nie. “Word 
wakker, my skat! Dit is ek, jou pa! Jy het net ‘n nagmerrie 
gehad.” 
 
Stadig begin sy hom herken en gryp hom in ‘n stywe 
omhelsing vas terwyl sy histeries huil. Sy snik die woorde 
seer uit. “Waar is Billy, Pappa!” 
 
“Hy is net hier oorkant in die kamer saam met jou ma, my 
kind. Kom ons gaan na hulle toe.” 
 
Hulle kry Rene wat by Billy op die rand van sy bed sit 
terwyl hy met sy gesig in sy hande op sy maag lê. Rene 
kyk verslae op na hulle toe hulle inkom.  
 
“Ek moes sukkel om hom wakker te kry. Hy het ‘n aaklige 
nagmerrie gehad. Dit het gelyk asof hy stoei teen iets wat 
hom vanuit sy matras van onder af aanval en ek moes 
aanmekaar sy naam in sy oor skree voor hy bygekom het. 
Ek was bang ek maak sy rug seer as ek hom skud.” 
 
Jack kyk van die een na die ander. “Rene, die kinders is 
beide papnat gesweet asof hulle in die water geval het.” 
 
Billy kom stadig orent en staan op en kyk vir Kadin wat 
skielik in sy arms in hardloop sodat hy haar teen hom 
vasdruk en omhels. Sy sit haar arms om sy nek en huil 
skaamteloos terwyl Rene en Jack verslae toekyk. 
 
Uiteindelik kry sy haarself onder beheer en snik die 
woorde uit: “Nou verstaan ons wat hy bedoel het. Ek het 
hom die reg gegee! Nou is hy altyd saam met ons!” 
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So `n ongevoelige skurk. Hy jaag haar hart op loop van 
afwagting en al waaraan hy kan dink is aan `n simpel 
emmer. Sy het sommer lus en gryp hom om die nek en 
soen hom op sy verleidelike mond tot hy na sy asem hyg. 

 
“Vir wat bekyk jy my so? Dis ongeskik. Vat jou 

bottel bier en loop, voor jy verder skade aanrig. Ek sal 
skoonmaak.” 

 
Soos blits kry haar om die middel beet, lig haar op, 

loop na die woonwa en sit haar binne op haar voete neer. 
“Bly hier tot ek die grondseil gewas het, jy sal gly,” beveel 
hy en trek die deur toe. 

 
Lus vir baklei, pluk sy die deur oop.  Sy stoom van 

ergernis toe hy `n spierwit glimlag na haar gooi. Haar ma 
het altyd veiligheidshalwe gewag tot haar pa buite 
hoorafstand is voor sy dit gewaag het om hom sleg te sê. 
Sy is in die woonwapark, maar sy kan nie langer haar 
woorde sluk nie. “Ou boeta, as ek vandag hier uitkom, 
gaan ek jou regsien,” dreig sy hom deur die skrewe in die 
deur. “Ek gaan ek jou ure lank bewerk, tot jy my smeek 
om op te hou.” Sy verlekker haar in die vooruitsig. 

 
“Ek kan nie wag nie. Jy kan met my vroetel en my 

bewerk nes jy wil. Ek sal jou smeek om nie op te hou nie. 
A, hier is jou emmer, lappe en seep,” sug hy verlig. 

 
“Ons sal sien. Wat pluk jy so rond in my tent? Is jy 

besig om nes te skrop?” Sy kyk na die nat toppie wat aan 
haar volronde kurwes kleef. Dan is dit waarna hy so 
gestaar het. Driftig pluk sy die toppie uit, tap water in die 
wasbak en was haar. Sy trek `n ander toppie aan en gaan lê 
op die slaapbank met haar kaal voete teen die muur. Sy 



luister na sy gewerskaf in die tent en glimlag. Dit sal hom 
leer om sy hande tuis te hou. 

 
Toe hy aan die deur klop, kom sy met `n kloppende 

hart regop. Hy maak die deur op `n skrefie oop, loer in en 
hou sy hande op. Die oomblik toe sy gesig sien, die 
deurmekaar swart kuif, die onseker kyk in sy oe, staan al 
die haartjies op haar arms regop.  

 
“Sonnika, onthou om vir Bienkie te sê van die 

kampvuur vanaand op die strand.” `n Rukkie later hoor sy 
hom fluit-fluit oor die straat loop. As hulle nie nou tussen 
`n klomp vakansiegangers was nie, het sy hom agterna 
gesit en die oop bottel bier op sy kop omgekeer. Buite sien 
sy die nat lappe aan wasgoedlyn hang en die emmer wat 
hy onderstebo langs die tent neergesit het. `n 
Onverklaarbare gevoel van verlies oorval haar. Asof iets 
ontbreek, soos `n vraag wat in die lug hang. Soos `n storie 
sonder `n slot. 

 
*** 

 
 “Sonnika, hou Wouter jaarliks die kampvuuraand op die 
strand?” vra Bienkie en tree versigtig oor die los sand wat 
op die sementpaadjie lê. 

 
Sonnika haak by haar in. “Ja, die kampeerders geniet 

dit. Wouter het `n kop vir besigheid, die park is baie 
gewild. Kyk net, is dit nie mooi nie?” Dis elke keer vir 
Sonnika `n nuwe belewenis. Die gloed van die vuur en die 
see in die agtergrond skep `n magiese atmosfeer. Alles 
lewe, die branders in die agtergrond, die vuurvonke wat in 
die lug opskiet, die mense wat gesellig om die vuur 
saamdrom. 

 
“Naand julle twee, kom, ons het vir julle stoele 

reggesit,” verwelkom Wouter hulle. Hy trek `n kampstoel 
nader en help Bienkie om te sit. “Ek hoop julle geniet die 
aand.” 

 
“Dankie Wouter, ons sal. Gelukkig is dit windstil.” 

Sonnika sit gewoonlik kruisbeen op die sand, maar terwille 
van die swanger Bienkie gaan sit sy langs haar. 

 



Wouter maak verskoning en sluit by die manne langs 
die vuur aan. 

 
“Sonnika, ek wonder waar`s Anton, ek sien hom 

nie.” 
 
 Sonnika probeer ongemerk rondkyk en speel 

ingedagte met die waterbotteltjie in haar hand. “Hy is 
seker hier iewers tussen die mense.” 

 
“Nee, hy is so groot, hy sal kop en skouers bokant 

almal uitsteek.” 
 
“Sjuut, Bienkie.  Daardie twee seuntjies gaan nou 

sing. Dis seker hulle pa wat hulle met die kitaar begelei.” 
Sonnika lag saam met die ander toe die een outjie sy 
broekie net betyds optrek voor dit afval. Daarna volg die 
een item na die ander; `n Man wat bekendes naboots; `n 
vrou wat `n gedig soos `n dogtertjie voordra en verleë 
stotter omdat sy die woorde vergeet het. Sonnika kan nie 
onthou wanneer laas sy so lekker gelag het nie. Maar sy 
mis die bekende, groot, donkerkopman wat haar gedagtes 
vol lê. Toe skielik is hy daar. Met `n kitaar in sy hand tree 
hy uit die donker in die lig van die vuur. 

 
“Kyk, daar`s Anton,” fluister Bienkie opgewonde. 
 
Sonnika vererg haar. Kan Bienkie haar nie inhou nie? 

Het sy vergeet van Peet en  van die baba wat sy verwag?  
Toe die klank van `n trillende snaar die afwagtende 

stilte verbreek, vergeet sy van Bienkie en alles om haar 
vervaag. Haar oë is gefokus op die man wat met sy kop 
vooroor geboë, nostalgiese klanke uit die kitaar toor. 
Rillings gly langs haar rug af toe Anton  begin sing. Hy 
sing van `n swerwer wat in die woestyn soek na almal wat 
hy langs die pad verloor het. Sy stem met die begeleiding 
van die kitaar en die sagte geruis van die see in die 
agtergrond, maak opnuut die pyn en verlange na hulle wat 
sy verloor het, in haar wakker.  

 
Later die aand sit hulle met papierborde en smul aan 

braaivleis, knoffelbrood en slaaie. Anton sit langs Bienkie 
se stoel op die sand. Sonnika kruisbeen langs Wouter op 
die sand soos elke jaar haar gewoonte was. Hy leun nader 
en fluister in haar oor. “Anton het die swanger meisietjie 



met sy sjarme oorrompel. Kyk net hoe straal sy. Dit lyk 
asof sy nog nooit in haar lewe `n man gesien het nie. Hy 
moet oppas. Dit lyk vir my, sy dink hy is iets wat `n mens 
kan eet.” 

 
Sonnika skaterlag vir Wouter se kostelike 

beskrywing. Haar lag breek stomp af toe sy in Anton se 
broeiende blik vaskyk. Verleë draai sy na Wouter. “Hou 
jou in en eet jou kos. Kyk liewer hoe geniet jou 
kampeerders dit. Ek moet jou gelukwens, die 
kampvuuraande was `n blink gedagte.” 

 
“Dankie, ek is bly jy dink so.” Toe hy oor haar hare 

streel en sy die hitte in sy oë sien, besef sy te laat dit was 
`n fout. Om `n man te prys, is so goed jy skakel al sy 
gevaarpunte gelyktydig aan. 

 
Sy kan nie verhelp om na Anton te loer nie en kyk in 

sy oë wat vurig in hare vonk. Hy los haar oë toe Bienkie 
hom op sy arm tik om sy aandag te trek en haar leë 
papierbord vir hom aangee. “Eina, my ou lyfie kan nie 
meer nie, die stoel is te hard,” kla sy. “Anton,  ek wil 
teruggaan? ” 

 
“Natuurlik. Kom ek help jou op.” Hy kyk om. 

“Sonnika, stap jy saam?” 
 
“Ou maat, gee die papierborde vir my. Jy het jou 

hande vol met Bienkie,” spot Wouter, maak grootoog vir 
Sonnika en vat die leë bord by haar. “Nag julle, verskoon 
my, ek moet `n draai by almal maak om te groet.” 

 
“Nag Wouter,” groet Sonnika hom. “Baie dankie vir 

die wonderlike aand. Gelukkig het jy `n span manne wat 
die opruimingswerk kan behartig.”  

 
Nadat die ander twee hom gegroet het, loop Sonnika 

saam met hulle teen die skuinste op. Sy is verlig. Gelukkig 
babbel Bienkie aanmekaar. Sy kan nie nou praat nie. Sy 
kan nie wag om die woonwadeur agter haar te sluit en haar 
leeg te huil nie. Anton se nostalgiese lied het haar ontroer. 
Voor haar tent, bly sy onseker staan. “Nag julle twee.” 

 
“Sonnika, ek stap net eers saam met Bienkie, dan 

kom drink ek koffie.”  



 
Ag nee, net nie nou nie. Sy kan nie vanaand met hom 

praat nie. 
 
 Haar hande bewe sodat sy sukkel om koffie te maak. 

Toe hy terugkom en die beker by haar neem, trek haar 
maagspiere gespanne saam. 
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