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Vasgevang 33 Nuusflitse 
 
Chloe rek haar oë verbaas. “Dit is ongelooflike nuus, 

inspekteur!” 
 
Hunter besef sy noem hom nie verniet inspekteur nie: 

“Waar is jy nou, Chloe?” 
 



Sy kyk vir die twee mans wat aandagtig luister. “Ek 
geniet middagete op die plaas saam met Ronnie en Leo, 
inspekteur, en sal hulle inlig. Dankie vir u oproep.” 
 

Die Skrif van Onheil 32 Flinkdink: Vir lewe of Dood 
 
Nico fluister in sy oor: “Professor, gee my asseblief ‘n 

goeie verskoning om nie my opdrag uit te voer nie. Ek is 
nou net beveel deur die leier van die taakspan om jou lewe 
te neem. Jou kennis is gevaarlik en jy mag nie in hulle 
hande beland nie. Ek wil dit nie doen nie, Professor, maar 
ons moet dikwels die moeilikste opdragte uitvoer in belang 
van die massas. Dit is jou lewe of dié van miljoene. Gee 
my ‘n beter oplossing. 
 
Afrikaans is ’n wonnerlike ding - Wie sal die wa 
smeer? 

(Met hartlike erkenning aan wyle prof. Daan Wybenga se 
artikel: Wie sal die wa smeer? in Wat bedoel jy? (GJ van 
Jaarsveld (Red.)) 
 
Hart sonder remme - 11 

Sonnika se wange vlam van verleentheid toe sy oë 
hare opsoek. Hy is darem baie seker van sy saak, asof hy 
alleen `n sê het. “Selma, miskien moet jy die arme meisie 
waarsku sodat sy betyds kan begin hardloop,” spot 
Sonnika. 

“Dis te laat. Ek het haar gekry en hierdie keer gaan ek haar 
nie weer laat wegkom nie.” Sy oë daag Sonnika uit om dit 
te ontken. 
 
 
Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 



 
 
Nuusflitse 
 
Die begin van die nuwe week bring verantwoordelikhede 

en Chloe moet koördineer en organiseer tussen die winkel, 
die werkswinkel en die plaas. Dis ‘n koel somersdag met 
‘n ligte briesie en hier en daar ‘n verdwaalde, halfhartige 
wolkie wat af en toe van die son steel. 
 
Hayley glimlag gelukkig toe Chloe die winkel instap. 
 
“Hoe gaan dit met die mooiste plaasmeisie op hierdie 

aarde? Ek sien jy is gereed vir die plaas in daardie blou 
denims en stewels. Draai gou om, ek wil sien hoe lyk 
daardie mooi agterent van jou in daardie stywe 
denimbroek.” 
 
Chloe draai en gee haar heupe ‘n paar vermakerige 

swaaie. “Wat dink jy? Hoe lyk my boudjies?” 
 
Hayley rek haar oë. “Die pragtigste rondings; hulle is 

perfek. Jy maak my jaloers. Ek moet my plat stêrre altyd 
wegsteek onder ‘n rok. Ek verstaan dit gewoon nie. Jy is 
tóg ‘n wit meisie maar het die rondings van gekleurde 
meisies pasella bygekry. Dit is verdomp onregverdig!” 
 
Chloe lag, swaai om en gryp Hayley, druk haar teen haar 

vas en gee haar ‘n piksoen karplaks op haar lippe en dan 
gly haar hande oor Hayley se boude. “Joune voel dan so 
lekker!” 
 
Hayley stamp haar speels weg. “Jy is lekker laf vandag! 

Dit asof daar ‘n nuwe vonkel in jou wakker geword het. Is 
daar miskien iets wat ek nie weet nie?” 
 



“Soos wat?” 
 
“Daar is hopeloos te veel sprankel in jou oë en jy lyk 

ekstra seksie soos ‘n ding wat oorloop van lewe. Het jy 
miskien ‘n opwindende manspersoon raakgeloop?” 
 
Chloe staan stomgeslaan soos ‘n dogtertjie wat met 

verbode sjokolade uitgevang is. 
 
Grootoog kyk Hayley na haar. “Ek is reg! Wie is hy? 

Vertel my, jou skelm!” 
 
“Belowe my eers jy vertel vir absoluut niemand nie. Dit 

bly tussen ons. Net Susan weet so half en half.”  
 
Hayley hop op en af van opwinding en giggel soos ‘n 

bakvissie. “Ek belowe! Ek belowe! Ek belowe! Toe nou, 
vertel nou!” 
 
“My buurman op die kleinhoewe is dokter Isaac Horn. 

Terloops hy was en is Lyle en Zoey se dokter.” 
 
“Ek kan nie onthou dat jy my vertel het jy het ‘n buurman 

nie. Is hy ‘n enkeling?” 
 
“Ons het ontmoet toe hy vroegoggend by die hoewe 

opgedaag het al die pad vanaf Kaapstad. Ek was op pad 
om vir Zoey en Lyle te gaan soek. Later daardie aand 
betrap hy my waar ek ingeglip het by Lyle se kamer in die 
hospitaal. Ek het agtergekom hy skeep homself af en 
voorgestel ek maak vir ons aandetes en so het ons intussen 
goeie vriende geword.” 
 
“Hoe lyk hy? Hoe oud is hy?” 
 
“Nie baie ouer as ons twee nie en die selfvoldane vent is 

vrek seksie en besonder arrogant. Hemelsblou oë en die lyf 
is perfek, grrr.” 
 
Hayley lag opgewonde. “Wanneer sien ek hom? Jy sê: 

dokter Isaac Horn. Ek bel sommer nou en maak ‘n 
afspraak vir ‘n papsmeer as jy hom nie vir my kom wys 
nie!” 
 
“Hey, jy los hom uit! Hy is myne!” 



 
Hulle lag gelukkig saam voor iets Hayley byval en haar 

gesig verander skielik. 
 
“Alle grappies op ‘n stokkie, Chloe. Kom ons gaan kry 

die dokumente vir die werkswinkel in my kantoor en die e-
pos bestellings van Leo en Ronnie.” 
 
Chloe gaan sit by Hayley se lessenaar en Hayley neem 

die dokumente en ‘n uitdruk van die e-pos maar gee dit nie 
soos gewoonlik aan nie en sit dit eers voor haar neer en 
kyk Chloe ernstig aan. 
 
“Chloe, hoekom steek jy dinge vir ons weg? Jy sal daar 

eensaam in die gramadoelas alleen sit en tob oor dinge 
sonder om ons eers te sê en ons is boesemvriende al van 
skooldae af?” 
 
Chloe frons verbaas. “Waarvan praat jy Hayley?” 
  
“Leo het gistermiddag by my woonstel kom kuier en hy 

was baie besorg oor jou. Hy het my vertel Tony het aan 
julle beide verskyn en dat dit julle baie ontstel en hy het 
gevra ek moet jou die geleentheid gun om ‘n bietjie uit te 
praat. Dit is soms die beste medisyne, Chloe. Wanneer ‘n 
mens jou hart uitpraat, vind jy dikwels perspektief en kry 
jy rigting. Ek het dit geleer by Lifeline. Ons moes net 
luister en aan die mense wat inbel, strategiese vrae vra en 
hulle help om hul harte uit te praat. Dan vind hulle dikwels 
sélf die oplossings vir hulle probleme.” 
 
Chloe is onaangenaam verras: “Wat het Leo vir jou 

vertel!” 
 
“Hy het my vertel van die rook en salami in jou kombuis 

wat volgens hom net kan beteken dat Tony jou moes 
besoek het en hy kon sien dit het jou baie ontstel.” 
 
Chloe voel hoe haar bloed begin kook. “Dit was 

veronderstel om privaat tussen ons te gewees het! Hoe kon 
hy? Ek sal hom nooit weer in my vertroue neem nie! Dit is 
absoluut onvergeeflik!” 
 
“Chloe, hy is regtig baie besorg oor jou en het my hulp 

gevra want hy weet ons is boesemvriende en deel altyd 



alles. Hy is bekommerd omdat jy daar alleen in die woud 
dinge vir ons wegsteek en hy glo Tony sal nie rus voordat 
jy nie terug is op die plaas nie.” 
 
“So, die vreksel het jou by jou woonstel kom besoek en al 

hierdie twak kwytgeraak. Ek ruk sommer sy arm af en 
smeer die bloed in sy gesig!” 
 
Hayley glimlag. “Hy was baie ernstig, Chloe, en hy glo 

werklik Tony wil jou terughê op die plaas. Die man is 
smoorverlief op jou en hy is baie besorg.” 
 
Chloe swaai haar wysvinger voor Hayley se gesig en 

praat ernstig. “Dit lyk my ek sal jou moet waarsku want 
julle tweetjies skinder agter my rug! Jy moet hom liewer 
nie vertel van Isaac nie! Ek gaan daardie menere op die 
plaas se bootjie binnekort sink wanneer hulle dit die 
minste verwag. Hulle is mos deesdae laf oor my!” 
 
Hayley lag kliphard. “Kalmeer Chloe, jou geheim is 

veilig by my. Ek belowe ek sal jou met niemand bespreek 
nie. Dit was Leo wat my kom opsoek het; nie andersom 
nie.” 
 
Chloe skiet vorentoe en gryp die papierwerk voordat 

Hayley besef wat aangaan. “Genoeg twak gepraat! Kom 
ons werk!” 
 
Chloe geniet dit om weer besig te wees met belangrike, 

daaglikse take. Sy sorteer haar papierwerk en kry haar 
prioriteite vir die dag in ‘n ry. Sekere goed sal sy plaas toe 
neem en Sam sal die res met ‘n vol vragmotor bring nadat 
hy die werkswinkel se nuutste meubels vir die week by die 
winkel afgelaai en die verkope by klante afgelewer het. 
Hayley bespreek fyner besonderhede rondom spesiale 
ontwerpe deur vir haar sekere meubelstukke te wys en 
veranderinge in ontwerp aan te dui wat Chloe later vandag 
aan Ronnie moet verduidelik. 
 
Later stap sy by die stoorkamer in op die plaas aan die 

agterkant van hul skuur met Batista en Buddy op haar 
hakke. Leo het rakke met ‘n eenvoudige KANBAN-stelsel 
daar opgestel. Hy hoef net vinnig elke Maandagoggend 
daar in te loop en te sien hoeveel van wat is nodig om die 
rakke op te vul en die lysie na die winkel te e-pos. Nou vul 



sy die rakke met sy bestellings. Sam sal die groter goed 
opvul wanneer hy namiddag terugkeer met die vragmotor. 
Leo is so doeltreffend met alles wat hy doen. Hy dink 
seker hy kan haar net soos die res van die plaas bestuur, 
maar sy sal hom binnekort regsien. Sy is nie ‘n plaasdier 
nie! 
 
Ronnie is haar volgende verpligting. Sy verduidelik 

sekere spesiale aspekte van sommige van Hayley se 
bestellings en Ronnie maak notas. Hayley het somtyds 
nuwe idees en kry ook spesiale versoeke van klante en 
nadat hulle seker is Ronnie weet presies wat Hayley 
verlang, loop hulle saam oor en Ronnie gaan stof af en was 
sy hande en gesig terwyl Chloe vir Susan gaan help om die 
tafel te dek. 
 
Ronnie sit reeds aan tafel toe Leo instap en hy glimlag 

breed vir haar. “Hallo Chloe, voel dit nie goed om hier op 
die plaas te wees waar jy hoort nie?”  
 
Chloe draai haar rug op hom asof hy nie bestaan nie en 

gaan sit by Ronnie. Sy gee hom slegs ‘n vuil, onderlangse 
kyk en groet kortaf: “Hallo.”  
 
“Kry ek nie eers ‘n soentjie of ‘n drukkie soos gewoonlik 

nie?” 
 
“Nee, want jy is mos soos ‘n verdomde stout, klein 

seuntjie wat stories aandra. Gaan sit eerder en hou jou 
bek.”  
 
Susan loer vir haar terwyl sy die laaste goed dek. Sy sien 

Chloe is kwaad vir Leo en dis nuus vir haar. Hulle het hom 
nie bespreek in die kombuis nie, maar het net oor dokter 
Isaac Horn gepraat. 
 
Chloe kyk vir Ronnie. “Ek het vergeet hoe interessant die 

winkel en werkswinkel kan wees. Ek is baie opgewonde 
oor Hayley se idee van ’n koffietafel. Ek kan nie wag om 
dit in die winkel te sien nie.” 
 
Ronnie glimlag. “Ek kan nie wag om daarmee te begin 

nie. Ek belowe. Sam sal dit volgende Maandag reeds 
aflewer.” 
 



Hulle begin eet en Leo praat van oorkant die ronde tafel. 
“Het julle nie genoeg besigheid gepraat in die werkswinkel 
nie?” 
 
Chloe ignoreer hom. “Ronnie, jy weet, ek dink die 

wegbreek van die plaas af is die beste ding vir my. Dit is 
asof ek die plaas met nuwe oë sien as ek dit net een keer ‘n 
week besoek. Dit is asof ek ‘n besoeker hier is. Ek sien 
soveel raak. Ek dink ek bly sommer vir altyd waar ek nou 
is.” 
 
Ronnie is nie vandag se kind nie en hy kom agter Chloe 

voer iets in die mou. Hy besluit hy gaan saamspeel. 
 
“Regtig, Chloe, dit is interessant. Miskien het jy ‘n goeie 

punt beet. Ek moet sê, ek geniet jou besoeke ook baie.” 
 
Leo frons. “Chloe, ek kan sien wat jy probeer doen.” 
 
Chloe ignoreer hom. “Ronnie, ek voel so vry daar op die 

kleinhoewe en ek kan my vlerkies klap en interessante 
mense ontmoet. Hier sal ek voel soos een van Leo se 
ingehokte plaasdiere.” 
 
Leo kan homself nie inhou nie: “Regtig! Ek dink jy is 

ingehok daar in jou verlate kluisenaarspondokkie in die 
middel van daardie spookagtige woud.” 
 
Chloe ignoreer hom en kyk net vir Ronnie. “Ek het nou 

‘n baie interessante en aantreklike buurman en ons geniet 
elke aand aandetes saam. Sy naam is Isaac en ek dink jy 
sal baie van hom hou. Ek sal hom een van die dae aan julle 
kom voorstel.” 
 
Die twee mans lyk uit die veld geslaan. Ronnie vra 

nuuskierig: “Het hy saam met sy familie daar ingetrek?” 
 
Chloe glimlag stout. “Nee, Isaac is ‘n vrygesel. Dit is net 

ons twee wat daar woon. Robert, die opsigter, woon diep 
in die woud soos ‘n kluisenaar en ons sien hom maar 
selde.”  
 
Haar oë dwaal oor hulle en dit is duidelik hulle vind die 

nuus baie ontstellend. 
 



Chloe se slimfoon lui skielik. Dit wys nie wie bel nie. Dit 
is seker ‘n landlyn. 
 
“Hallo, Chloe Eastwood hier.” 
 
Sy hoor Hunter se stem: “Chloe, ek bel weer van die 

inspekteur se lessenaar. Ek het slegte nuus. Ons het Quinn 
net ‘n rukkie gelede gevind waar hy homself opgehang het 
met ‘n selfdoodbriefie waarin hy om vergifnis vra omdat 
hy Zoey en Lyle in die bergpas probeer verongeluk het. 
Ons het ook die monstertrok in die motorhuis gevind by 
die plek waar ons hom gevind het. Die ding lyk net soos 
Lyle dit beskryf het. ‘n Kragtige Dodge V8 5.9 liter met ‘n 
‘high rise kit’. Daar is verfmerke aan die buffer voor en 
ons is redelik seker dat wanneer ons monsters van die 
Venture gaan haal, sal dit bevestig dat daardie trok hulle 
oor die krans gestoot het. Die Dodge is gesteel.” 
 
Chloe rek haar oë verbaas. “Dit is ongelooflike nuus, 

inspekteur!” 
 
Hunter besef sy noem hom nie verniet inspekteur nie: 

“Waar is jy nou, Chloe?” 
 
Sy kyk vir die twee mans wat aandagtig luister. “Ek 

geniet middagete op die plaas saam met Ronnie en Leo, 
inspekteur, en sal hulle inlig. Dankie vir u oproep.” 
 
“Chloe, ek gaan nog aanbly in George en ‘n paar leidrade 

opvolg. Vertel hulle van Quinn maar hou die res geheim 
asook jou verhouding met Isaac. Moenie hulle vertel dat jy 
my gehuur het nie en belowe my jy sal nog op jou hoede 
bly want hierdie ding is nog glad nie verby nie. My 
ondersoek gaan nog voort. Tot siens, ek sal môre weer bel, 
dan praat ons verder.” 
 
Hoekom gaan Hunter aanbly in George? Watter leidrade 

wil hy nou opvolg? Hy het dan gesê Quinn het alles in die 
selfmoordbrief erken. Sy sal tot môre moet wag om hom te 
vra wat aangaan. 
 
“Tot siens, inspekteur.” 
 
Vervolg volgende week uitgawe 34 

 



Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer onheil liefde bring 
 

 
 
Flinkdink: Vir lewe of Dood 
 
Nico skakel Johan se slimfoon af en steek hom in sy sak. 

Die volgende oomblik gryp hy die professor se arm met 
beide sy hande en gebruik die wip van sy elmboog en sy 
gewrig om sy arm maklik in ‘n pynlike greep in te dwing 
sodat Johan skree van die pyn en met sy rug teen Nico 
beland. Johan voel die skerp en koue lem teen sy keel 
terwyl Nico hom styf teen hom vashou.  
 
Johan kerm verskrik: “Wat maak jy? Ek moet my nou 

dadelik gaan oorgee! Gee my slimfoon! Hulle gaan onraad 
vermoed! Jy gaan julle troefkaart verspeel!” 
 
Nico fluister in sy oor: “Professor, gee my asseblief ‘n 

goeie verskoning om nie my opdrag uit te voer nie. Ek is 
nou net beveel deur die leier van die taakspan om jou lewe 
te neem. Jou kennis is gevaarlik en jy mag nie in hulle 
hande beland nie. Ek wil dit nie doen nie, Professor, maar 
ons moet dikwels die moeilikste opdragte uitvoer in belang 
van die massas. Dit is jou lewe of dié van miljoene. Gee 
my ‘n beter oplossing. Jy het tien sekondes voordat ek jou 
slagaar gaan afsny. Dit gaan na ‘n roof in die park lyk en 
jou selfoon sal in die hande van ‘n boemelaar beland wat 
die skuld vir jou moord sal kry. Dit is die enigste oplossing 
waaraan ons kon dink. Ons het ‘n hommeltuig wat op die 
oomblik oor Green Acres Mall Martie se slimfoon teiken 
en daar is reeds ‘n span op pad wat hulle van die Mall sal 
volg tot by hulle nes. Ek belowe ons sal ons beste doen om 
haar te red. Jou tien sekondes begin nou!” 
 



“Hulle gaan haar slimfoonsein afsny en julle gaan hulle 
verloor! Maak my dood en julle gaan hulle nooit opspoor 
nie! As ek dood is, gaan die mense net eenvoudig hul plan 
B uitvoer. Miskien is hul wapen minder effektief maar nog 
dodelik genoeg. Dit lyk my die mense glo Moeder Aarde 
se tyd loop nou vinnig uit en hulle sal voortgaan met hulle 
planne met of sonder my kennis. Glo vir my!” 
 
Johan verwag dat die lem enige oomblik sy keel gaan 

afsny toe daar ‘n stilte volg en Nico antwoord nie.  
 
“Moenie dit doen nie, Nico! Moenie ‘n reuse fout maak 

nie, Nico! Ek belowe ek het ‘n baie beter plan!” 
 
Nico ruk hom om en stoot hom hardhandig dieper die 

inham in. “Verduidelik! Ek gee jou nog grasie, maar jou 
tyd loop vinnig uit.” 
 
Johan steek sy hand in sy binnesak en haal ‘n notaboekie 

met ‘n insteekpotlood uit en hy begin haastig daarin skryf. 
 
“Wat maak jy nou, Professor? Wat skryf jy in daardie 

boekie?” 
 
“Julle wil hulle nes vind en ek gaan dit vir julle gee met 

hierdie kode.”  
 
“Hoe gaan jy dit regkry? Sodra daardie mense jou het, 

gaan jy 24 uur onder bewaking wees. Hoe sal jy hulle 
posisie vir ons kan gee?” 
 
“Gee my net gou die geleentheid om klaar te skryf, dan 

sal ek verduidelik. Dit is die beste oplossing.” 
 
Johan skryf nog ‘n paar sekondes, dan skeur hy ‘n 

blaadjie uit en gee dit vir Nico. “Hier, dit is ‘n eenvoudige 
kode wat ek maklik sal versteek sonder dat ons vyand 
onraad sal vermoed.” 
 
Johan kyk na die kode en frons. “Wat is dit, Professor? 

Dit klink nie na ‘n slim plan nie. Onthou, indien hulle jou 
uitvang dat jy ‘n kode skryf, sal hulle twee en twee 
bymekaarsit en besef jy het kontak gehad met iemand voor 
hulle met jou kontak gemaak het en dit beteken iemand 



weet van hulle en daar gaan ons troefkaart. Ek is bevrees 
jou plan sal nie werk nie.”  
 
Nico kom vorentoe en Johan sien hy maak gereed om sy 

vuilwerk met die mes te doen. “Nee wag, kyk na die kode! 
Hulle sal nooit weet dit is ‘n kode nie.” 
 
Nico frons weer, stop en kyk na die nota terwyl Johan 

verduidelik. “Hierdie is Sanskrit tekens wat ek eenvoudig 
elkeen met ‘n alfabetletter verbind wat ‘n soortgelyke 
klank het. Dit maak dit maklik vir my sodat ek sommerso 
uit my kop uit die boodskap vir jou in Afrikaans kan skryf 
maar die boodskap gaan soos Sanskrit lyk. Ek ken 
klassieke Sanskrit en skryf gereeld van my gunsteling 
versies uit geskrifte neer wanneer ek mediteer. Ek gaan die 
mense gewoond maak aan my gewoonte en hulle is 
meestal Indiërs en verstaan van die klasieke Sanskrit so 
hier en daar iets. Wanneer ek die kode vir jou in die boekie 
skryf, sal ek dit versteek op een bladsy tussen ander regte 
Sanskrit. Jy is Afrikaans en sal dit maklik ontsyfer, maar 
hulle ken Afrikaans glad nie en sou hulle die snaakse 
Sanskrit tussen die ander regte Sanskrit raaksien, sal dit 
hulle net verwar. Ek sal sê dit is ‘n snaakse ou dialek wat 
ek in ‘n Indiese tempel ontdek het.” 
 
Nico rek sy oë verbaas. “Professor, het jy nou net aan 

hierdie oplossing gedink?” 
 
Johan voel die verligting stadig intree. Dit lyk asof Nico 

dink sy plan kan moontlik werk. “Ronald het gesê dat ek 
Martie volgende Sondag oor ‘n week sal sien na haar 
vakansie voordat sy in ons nuwe woning by ons nuwe 
okkultfamilie gaan intrek. Ek sal dan die geleentheid kry 
om aan haar te verduidelik dat ek eers my belangrike werk 
in die ondergrondse laboratorium moet voltooi voordat ek 
by haar gaan aansluit. Ek gaan hulle aan ‘n lyntjie hou en 
niks van my kennis weggee totdat ek nie eers vir Martie 
gesien het nie. Ek gaan aandring daarop dat ek haar op 
hierdie gunsteling plek van ons wil sien en ek sal aan haar 
verduidelik terwyl ons weer soos die gebruik is, skaak 
speel.  
 
Intussen sal ek hierdie notaboekie of ‘n soortgelyke een 

by my dra en vir jou hulle posisie aandui en julle het nou 
‘n baie beter hand vol troefkaarte want julle kan ons albei 



nou volg of indien julle nie slaag nie, kan julle hulle 
volgende Sondag inwag by al die ingange of indien julle 
ons weer verloor, kan jy my kode daar tussen die bosse 
kry.” 
 
Johan wys na ‘n eina opening tussen die struike naby die 

rotswand van die krans. “Ek sal maak asof ek my nood 
daar wil verlig dan gooi ek ongemerk die kode daar tussen 
die struike in volgende Sondag en hulle sal nooit weet nie. 
Ek gaan hulle gewoond maak daaraan dat ek gereeld 
Sanskrit neerskryf wanneer ek mediteer en hulle sal niks 
vermoed nie al sou ek Sanskrit notas met my saamdra.” 
 
Johan se hart jaag in sy keel terwyl hy sien hoe Nico sy 

plan oorweeg. Nico kom vorentoe en hy wonder of Nico 
sy mes gaan uithaal. 
 
“Professor, ek hoop die leier van die taakspan gaan 

verstaan, maar ek dink dit is onwaarskynlik. Die man is 
heeltemal koudbloedig asof hy geen gevoel vir enigiemand 
of enigiets het nie. Ek plaas nou my kop op ’n blok vir 
julle! So, asseblief, moenie ons teleurstel nie, want ek het 
‘n nare gevoel ons gaan julle verloor. Sodra jy in hulle 
hande is, dink ek maak hulle dadelik julle slimfone dood. 
Daar is wel ‘n moontlikheid dat ons hommeltuig julle oor 
die park sal sien voordat julle tussen verkeer verdwyn, 
maar die ding is nog op pad en ek weet nie of dit betyds 
hier gaan wees nie. Moenie oorhaastig loop nie, maar 
neem jou tyd om die hommeltuig die beste kans te gee om 
betyds hier uit te kom.  
 
Die verkeer is erg by Green Acres Mall en indien hulle 

haar slimfoonsein afsny voor hulle in minder verkeer 
inbeweeg, verloor ons haar ook waarskynlik. Loop nou, 
Professor. Jy kan ook nie te lank neem nie, dan word hulle 
agterdogtig.” 
 
Nico haal Johan se slimfoon uit sy sak, skakel dit aan en 

steek dit in Johan se sak en tree eenkant toe sodat Johan 
kan gaan. 
 
Johan loop haastig uit die inham in die rigting van die 

Target Kloof gedeelte van die park en hy het skaars 
gevorder voor sy slimfoon weer lui. Hy sien dit is weer 



Martie se slimfoon en hy antwoord terwyl hy loop. Dit is 
weer Ronald.  
 
“Hoekom het jou slimfoon nou afgegaan, Professor? Jy 

moenie speletjies speel met ons nie of Martie se situasie 
gaan lelik uitdraai.” 
 
“Julle wen. Ek is op pad. Belowe my julle gaan mooi kyk 

na haar.” 
 
 “Ek belowe, Johan. Loop nou tot reg onder, daar wag 

manne naby die Target Kloof ingang. Ek gaan nou Martie 
na haar nuwe maatjies neem en haar heerlike vakansie 
gaan begin en ek sien jou môre. Dan praat ons besigheid.” 
 
Die oproep is verby wanneer Johan tussen die bome en 

struike van die Target Kloof gedeelte van die park 
inbeweeg. Skielik verskyn daar twee manne in swart van 
agter ‘n struik en die naaste een stop hom met sy 
leerhandskoen voor sy bors en neem sy slimfoon en gooi 
dit die volgende oomblik soos ‘n klip vêr weg.  
 
Hy praat Engels met ‘n sterk Indiese aksent. “Trek al jou 

klere uit!” 
 
Johan sien die ander man het ‘n drasak by hom en hy 

gaan staan ‘n entjie van hulle af en kyk in die rigting 
vanwaar Johan nou net gekom het. Hy kyk seker of 
iemand hom agtervolg het. Johan hoop nie hulle weet van 
Nico nie. 
 
Die man beveel weer. “Trek alles uit. Nou dadelik, maak 

gou!” 
 
Johan begin uittrek en stop by sy onderbroek en skoene 

maar die man wys dit moet ook uit. Hy trek dit ook uit en 
staan daar nakend voor hulle. Die man haal ‘n boksie uit sy 
sak met handvrye oorfone wat hy in sy ore druk en hy hou 
die boksie amper teenaan Johan se voorkop. Dan lyk dit 
asof hy hom skandeer terwyl hy aandagtig luister en hy 
dek sy hele lyf voor en agter tot by sy voete voordat hy 
weer orent kom en vir die ander man ’n teken gee en hy ‘n 
sweetpak uit sy drasak haal en vir Johan gooi. 
 
“Trek dit aan!” 



 
* * 
 
Nico skree uit frustrasie in sy slimfoon: “Wat bedoel 

julle!? Die hommeltuig oor die park is weg en hulle het 
albei verdwyn!” 
 
Die Duitser se stem verduidelik. “Hulle slimfoonseine is 

al twee dood kort nadat hy by jou weg is. Ons span is by 
Green Acres sekuriteit op die oomblik waar hulle deur al 
die kameras soek na haar. Hulle het haar op kamera gekry 
en hulle probeer volg tot hul motor maar is te laat hulle het 
klaar verdwyn. Ons sal hulle nou nooit opspoor tussen die 
verkeer nie.” 
 
“Was daar nie kameras in die parkeerarea nie?” 
 
“Nie waar hulle geparkeer het nie en hulle is daar weg 

sonder dat ons hulle voertuig met ’n kamera kon sien.” 
 
Nico slaan verwoed op die sementtafel met sy plat hand 

sodat die pyn in sy arm opskiet. “Wat van die hommeltuig 
oor die park! Hulle is waarskynlik by die Target Kloof 
uitgang uit. Het die tuig niks opgetel nie.” 
 
“Ons het die tuig heeltemal verloor toe hy naby die park 

kom en ons het ‘n span na elke ingang gestuur maar hulle 
het te laat daar aangekom want geeneen van hulle het 
enigiets gevind nie.” 
 
“Wat bedoel jy julle het die hommeltuig verloor?” 
 
Die Amerikaner praat weer. “Die mense maak amateurs 

van ons. Hulle het die hommeltuig se sein onderbreek in ‘n 
radius rondom die area waarin hulle opereer.” 
 
Nico skree weer: “Verdomp!” 
 
Die Amerikaner praat weer. “Nico, kom nou dadelik by 

my rapporteer! Ek hoop jy het ‘n baie goeie verskoning 
hoekom jy my opdrag verontagsaam het!”  
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Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 
Prof. Jarries se rubriek  
 

 
 

Wie sal die wa smeer? 

(Met hartlike erkenning aan wyle prof. Daan Wybenga se 
artikel: Wie sal die wa smeer? in Wat bedoel jy? (GJ van 
Jaarsveld (Red.)) 

Ons moet soms as’t ware onderhandel om die statusverskil 
reg te kry, met ander woorde: wie is Baas en wie is Klaas? 
Of anders gestel: Ek meneeer en jy meneer; wie sal die wa 
smeer? 

Wanneer deelnemers aan ’n gesprek goed bekend is aan 
mekaar, is die statusverskil gewoonlik klaar bepaal. Dis 
veral wanneer hulle mekaar nie ken nie, dat 
onderhandeling op ’n baie subtiele vlak plaasvind. Voor 
dit nie gedoen is nie, gebeur dit dikwels dat die 
gepreksdeelnemers die gesprek onbehaaglik en die 
gespreksgenote selfs as onbeskof beskou. 

Die volgende gesprek is jare gelede opgeneem in ’n 
winkel. 

1. Winkelassistent: Môre, waarmee kan ons help? 
2. Klant: Goeie môre, ek het ses eetkamerstoele wat 

opgestop moet word. 
3. Winkelassistent: Ja, ... 
4. Klant: Kan ek hulle môreoggend bring en dit weer 

môremiddag kry? 
5. Winkelassistent: Maar hoe dink jy gaan ons al die 

stoele in een dag opgestop kry? 



6. Klant: Ek sal baie bly wees indien dit enigsins 
moontlik is, want ek het die stoele elke dag nodig: 
my leerlinge sit daarop as hulle musiekteorie doen. 

7. Assistent: O, gee u musiek, Mevrou?  

Wanneer ons kyk na twee sake in die gesprek, wys die 
onderhandeling oor status baie duidelik: die gebrek aan 
aanspreekvorme en voornaamwoorde en daarteenoor die 
gebruik daarvan. Let op dat daar in beurte 1-6 geen direkte 
aanspreekvorm gebruik word soos bv. dame of mevrou 
ens. nie. Dit beteken dat die gestoei oor status (wie sal die 
wa smeer) nog aan die gang is.  

Die assistent gebruik die voornaamwoord ons en gee 
daarmee te kenne dat sy status het bokant die klant as 
werknemer van ’n firma of onderneming. Boonop gebruik 
sy in beurt 5 jy en jou wat ons net gebruik as iemand 
gelyke status of mindere status het teenoor vreemdes. Sy 
vermy dus enige direkte aanspreekvorm wat wys dat die 
klant ’n hoër status het as sy. 

Die klant is effens slimmer. Sy vermy dwarsdeur die 
gesprek enige aanspreekvorm of voornaamwoord wat 
enigsins haar opinie oor die status van die assistent 
weergee. In beurt 2 gebruik sy die passiewe vorm om 
enige aanspreekvorme te vermy en in beurte 4 en 6 vermy 
sy ook enige aanspreekvorm. Let daarop dat in beurt 5 
eintlik ’n baie onbeskofte antwoord gegee word, wat 
eintlik sê: Wat dink jy van jouself? Ons is nie hier vir jou 
om rond te order nie! Daardeur probeer sy haar status 
bevestig. 

Die klant gebruik nou ’n slim strategie. Sy reageer nie op 
die onbeskofte uitlating met iets soos: “Nou wat doen julle 
dan? Wil of kan jy my nie help nie? Is julle dan so 
treurig?” Nee, sy verplaas die klem na haarself. Sy 
gebruik ek en my en sê eintlik: ek is net so belangrik, 
indien nie belangriker nie, as die ons. Dit bou sy in ’n 
skynbare terugtrede met: “Ek sal baie bly wees ... elke dag 
nodig (m.a.w. ek is verleë), maar dan kom sy met die 
statusbepalende: “my leerlinge sit daarop as hulle 
musiekteorie doen.” Daardeur sê sy vir die assistent: ek is 
nie sommer enige hierjy wat jy kan jy en jou nie. 

Die assistent het nou ’n keuse om voort te gaan met die 
konfrontasie (soos in 5) of om dit te aanvaar. Eintlik 



kapituleer sy heeltemal: “O, gee u musiek, Mevrou?” Nie 
alleen gebruik sy die formele u (i.p.v. jy) nie, maar sy 
gebruik ook nou ’n direkte aanspreekvorm: “Mevrou” gee 
daardeur toe: ek is Klaas; ek sal die wa smeer. Baie 
welkom, Mevrou!  

Die geveg om status is gewen. Die gesprek kan nou 
normaal en vriendelik voortgaan.  

 
Hart sonder remme - 11 

Deur Mattie Pansegrouw 

 

Sonnika vies haar vir die meisie se klaerige 
stemmetjie. “Bienkie, noudat ek gesien het jy het nie 
seergekry nie, loop ek weer,” en sonder om na Anton te 
kyk, stap sy na haar tent. Sy wou nie sarkasties klink nie, 
maar is so omgekrap sy kan klippe kou. Sy het lankal 
agtergekom Anton spring as die swanger meisie net haar 
vingers klap. As hy na vandag nog nie agterkom het sy 
speel op sy gevoel nie, is hy meer as net besorg oor haar. 

Is dit dieselfde man wat haar `n rukkie gelede met `n 
intieme intonasie in sy stem oorrompel het? Die magiese 
oomblik op die strand het niks vir hom beteken nie. Hy is 
`n man wat leef vir die opwinding van die oomblik en 
gewoond om sy sin te kry. Dis seker hoe hy aan vyf 
kinders gekom het. 

“Hoekom loop jy vir my weg?” Sy verstyf toe Anton 
onverwags agter haar praat. Voor sy hom kan antwoord lui 
sy selfoon. “Verskoon my. Hy lig die foon na sy oor. 
”Selma! Hou net reguit aan, jy sal my in die straat sien 
staan.” Hy druk die foon in sy hempsak, vat Sonnika aan 



die hand en trek haar agter hom aan na die straat. “Kom, 
Selma en die kinders is by die ingang.” 

Sonnika rem soos `n steeks donkie. Sy stel nie belang 
om sy eks en sy kinders te ontmoet nie. “Los my hand, ek 
is nie familie nie.” 

“Ek wil my kinders vir jou wys, ai, hier kom hulle!” 
lag hy en loop na die kombi. “Hallo, julle,” groet hy by die 
oop venster en wys vir die vrou agter die stuurwiel waar sy 
moet indraai. Laggende gesiggies loer uit. Sonder om haar 
hand te los, loop Anton vooruit en beduie vir die vrou 
waar om te parkeer. Hy is dadelik by toe die kombi 
stilhou, los Sonnika se hand en skuif die agterdeur oop. 
Twee seuns klouter uit en groet hom uitbundig, arms om 
sy bene. Sonnika kan dadelik sien hulle is `n identiese 
tweeling soos sy en Tania. 

“Kom ons manne skud blad.” 

“Los! Bee is myne,” roep `n kwaai stemmetjie uit die 
voertuig. Sonnika kyk hoe die swartkopvrou uitklim en `n 
dogtertjie agter uit die karstoeltjie tel. Toe sy regop kom, 
val die dogtertjie vooroor in Anton se arms. Sy kry hom 
besitlik om die nek beet en gee hom `n oopmond soen. 

“My skattebol,” lag hy en gee haar `n liefdevolle 
drukkie. 

“Wag, gee mamma ook kans om te groet.” Sonnika 
voel `n steekpyn in haar bors toe Anton die mooi 
swartkopvrou met sy vry arm nader trek en haar soen. 

Hy trek Sonnika nader. “Selma, ontmoet my 
vriendin, Sonnika Shaw en Sonnika, dis Selma, my 
ousus.” 

“Aangename kennis, Sonnika. Ek en Ouboet was 
bekommerd Anton het verdwaal, maar nou verstaan ek,” 
spot Selma. 

Sonnika glimlag verleë. “Ek is bly om jou te 
ontmoet.” Selma sal nooit weet hoe bly sy is om te hoor 
Selma is sy suster en nie sy eks nie. Sy sien hoe hy die 
dogtertjie se donker krulkoppie teen sy bors koester en die 
twee seuns met sy vry hand teen sy bene bymekaar. 



Hierdie twee en die apie wat my so vasklou, is Selma 
en Thomas se rykdom. Ouboet en Hanlie het twee pragtige 
tieners, `n seun en dogter en ek is die trotse peetpa van al 
vyf.” 

Peetkinders? Wouter het haar doelbewus mislei. Sy 
kan sweef van verligting. “Hallo julle,” groet sy die 
kinders. “Julle oom is baie trots op julle.” Sy kyk in Anton 
se blink oë en wens sy kon soos die dogtertjie in sy arms 
spring en hom soen. 

Sy skrik. Wat is besig om met haar te gebeur? Sy stel 
tog nie belang in die roekelose mansmens nie. Hoe sal sy 
voel as sy hom ook moet verloor? 

Anton en die seuns dra stoele uit en toe almal sit, 
klouter die dogtertjie op sy skoot en die seuns gaan sit 
voor hom op die gras. “Boetman, die kinders maak ons 
klaar met hulle gekerm oor jou. Dis hoog tyd dat jy trou en 
met `n gesin begin. Kinders by die dosyne wat jy kan 
bederf in plaas van om ons sin te verwen.” Sy draai na 
Sonnika. “Hy het `n obsessie oor kinders, maar hy`s vrek 
bang om hom te verbind. Sy verskoning is dat hy nog nie 
die regte vrou ontmoet het nie.” 

“Selma!” Sy steur haar egter nie aan sy waarskuwing 
nie en knipoog ondeund vir Sonnika. “Hy het ons belowe 
hy sal trou sodra hy sy droomvrou opgespoor het en 
dadelik met `n gesin sal begin.” 

Sonnika se wange vlam van verleentheid toe sy oë 
hare opsoek. Hy is darem baie seker van sy saak, asof hy 
alleen `n sê het. “Selma, miskien moet jy die arme meisie 
waarsku sodat sy betyds kan begin hardloop,” spot 
Sonnika. 

“Dis te laat. Ek het haar gekry en hierdie keer gaan 
ek haar nie weer laat wegkom nie.” Sy oë daag Sonnika uit 
om dit te ontken. “Kom, ons gaan eet in die restaurant. Die 
kinders is seker honger.” 

Sonnika kom regop. “Verskoon my ..” 

“Nee, jy kom saam.” 

“Dis reg Boet, moenie dat sy wegkom nie. Kom ons 
stap, ek wil graag bene rek.” 



In die restaurant kies hulle `n tafel vanwaar hulle die 
kinders deur glas afskorting kan dophou terwyl hulle speel. 
Nadat hulle kos bestel het, draai Anton na Selma. 

Toe hulle kos kom, eet die kinders vinnig, haastig 
om te gaan speel. `n Rukkie later staan Anton op. 
“Verskoon my, Poppie sukkel om op `n houtperdjie te 
klim.” 

“My kleinboet is sowaar vir die eerste keer verlief.” 
Selma kyk hom ingenome agterna toe hy wegstap. 
“Ekskuus dat ek vra, maar sien jy darem kans vir hom?” 

“Wat?  Jy bedoel tog nie... ?” Nou moet sy katvoet 
loop. “Ek sal nie weet voor ek nie probeer het nie,” skerm 
sy. “Waarmee boer Anton?” rangeer sy Selma netjies op `n 
syspoor. 

“O, alles met vier bene wat gras vreet. Hy is `n 
veearts en baie lief vir diere, maar jy moet net nie `n 
hoender naby hom bring nie. Toe hy klein was het `n haan 
hom gejaag en op sy enkels gepik.” 

“Dis goed jy sê my, ek soek juis na `n 
afskrikmiddel.” 

“Vertel, is hy lastig?” Selma glimlag ondeund. 

“Gits, nee.” 

Selma leun vertroulik nader. “Ons is almal bang hy 
raak verlief op `n meisie wat nie kinders kan of nie wil hê 
nie. Hy sal nooit die verlies kan verwerk nie. Hy gaan haal 
die kinderhuiskinders wat niemand het by wie hulle 
Desembervakansie kan deurbring nie. Op die plaas leer 
hulle om diere te versorg, perd te ry en te swem. Sy 
huishulp en tannie Frikkie kyk na hulle as hy besig is by 
die kliniek.” 

Dis seker die kinders waarvan Wouter gepraat het, 
dink Sonnika. Toe Anton terugkom, vertel Selma hulle van 
die kinders se kaskenades en elke keer as Anton skaterlag, 
oorrompel die diep klank van sy stem haar. 

“Anton, ek kon nie die aand by die kampvuur praat 
nie. Ek was te oorweldig,” erken sy verleë. “Jy het `n 
ongelooflike mooi stem.” 



“Dankie.” 

“Sonnika, dit gaan weer `n hele drama afgee as ons 
vandag sonder haar oom Bee hier wegry.” 

“Anton, hoekom noem sy jou Bee?” 

“Bee is `n liedjie oor `n bytjie wat ek vir haar geskryf 
het. Ek sal dit weer vir haar moet sing voor hulle ry.” 

Toe hulle by die tente kom, kan Sonnika nie gou 
genoeg weg kom nie. Sy wil alleen wees om al die 
indrukke van die dag te verwerk. Sy bedank Anton vir die 
ete en groet Selma en die kinders. Die man met die stout 
glinstering in sy oë, het vandag sy ernstige diep kant vir 
haar gewys. Sy liefde vir die kinders, die hunkering in sy 
oë as hy na hulle kyk...Net die gedagte daaraan laat haar 
keel toe trek. Sy wil nie trou en kinders hê, net om hulle 
ook weer te verloor nie. Sy sien nie kans om weer deur so 
`n trauma te worstel nie. Sy sal voortaan al haar 
verdedigings meganismes aangeskakel moet hou om haar 
teen sy magnetiese aantrekkingskrag te beskerm, anders 
gaan sy baie seerkry.  

Wat is vir hom die belangrikste, sy liefde vir sy 
droomvrou of sy obsessie oor kinders? 
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