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Vasgevang - 34. Nog raaisels en nuwe geheime 
 

Chloe, ek werk nog net met vermoedens en moet nog 
bewyse vind vir my nuutste teorie sou dit nie Quinn 
gewees het wat hulle oor die krans gestoot het nie. Wat 
Isaac my nou net vertel het, versterk my vermoedens net 
nog verder. 
 



Die Skrif van Onheil - 33. Die skokkende onthulling 
 

Ronald gaan voort: “Johan, sal jy nie graag weer jou ou 
vriende wil sien nie?” 
 
Johan kyk op reguit na Ronald. “Wat voer jy in die mou? 
Ek hoop nie julle het met daardie lieflike mense se lewens 
ingemeng nie, Ronald?” 
 

Afrikaans is ’n wonnerlike ding - “Wil jy nie ...?” 
 
Eintlik staan ’n mens verstom oor die moontlikhede 
(variasies) wat die Afrikaanse taal jou bied om ’n 
eenvoudige stukkie inhoud oor te dra. 

 

Hart sonder remme - 12 

“O jy sal dit nie waag nie.” 

“Sê wie?” Hy buig sy kop en soen haar met soveel 
passie dat sy steier toe hy haar eindelik los. Toe draf hy 
weg. 

Sy sak inmekaar op die sand, kop op haar knieë en bewe 
van woede. Sy is so kwaad sy kan skree. So `n 
voortvarende vermetelde lummel! 
 
 
 
Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
Nog raaisels en nuwe geheime 
 



Chloe het net genoeg tyd gehad om ‘n redelike aandete 
vir hulle voor te berei voordat hulle mekaar passievol by 
die voordeur omhels.  
 
Later glimlag Isaac aan die etenstafel. “Die kos gaan nou 

lekker af. Ek was nogal ordentlik honger. Baie dankie, 
Chloe.” 
 
Chloe glimlag. “Ek het net genoeg tyd gehad nadat ek my 

administratiewe takies op my skootrekenaar afgehandel het 
en toe jy hier stop, was die ete net gereed. Hoe was jou dag 
by die hospitaal?” 
 
Die hospitaal herinner haar dadelik aan Zoey en sy is 

lanklaas ingelig oor haar suster se vordering. “Isaac, jy het 
my lanklaas vertel van Zoey. Ek begin nou regtig 
bekommerd raak. Ek hoop jy is eerlik met my. Is dit nie so 
dat hoe langer iemand in ‘n koma was, hoe moeiliker is 
hulle herstel nie?” 
 
Isaac kyk haar reg in die oë. “Jou tydsberekening is 

perfek want ek het juis nuus oor Zoey se vordering maar jy 
moet nie te opgewonde raak nie, want dit is nog te vroeg 
om te weet of sy gaan herstel en hoe lank dit behoort te 
neem.” 
 
Chloe spring op en met haar hande weerskante van haar 

bord beur sy oor die etenstafel. “Wat gaan aan? Ek hoop 
ek lees reg tussen die lyne en sy het uit die koma gekom?” 
 
“Chloe, haar ogies het oopgemaak en haar pupille wys 

die regte tekens. Sy begin reageer op versoeke en ons kon 
vasstel dat sy wel gevoel het in haar voete en hande en het 
haar selfs sovêr gekry om haar tone en vingers baie effens 
te beweeg. Dit is baie goeie tekens, maar sy vind nog nie 
woorde nie. Sy is stadig besig om terug te kom en gaan 
hoogs waarskynlik ten minste aanvanklik taamlike ernstige 
geheueverlies ondergaan. Ons sal haar vordering nou fyn 
moet dophou want sy is in ‘n baie brose en delikate 
stadium en ek is bevrees jy sal nog ‘n rukkie geduldig 
moet wees. Daar is egter ‘n goeie moontlikheid dat ons 
baie meer sal weet en ek jou baie beter kan inlig oor haar 
kanse op herstel teen môreaand.” 
 
“Wanneer kan ek haar sien?” 



 
“Chloe, ek wil nie belowe nie, maar ek mag môre 

miskien ‘n idee kry van wanneer sy gereed sal wees om 
jou te sien.” 
 
Chloe spring om die tafel gryp Isaac en soen hom warm 

op die wang. “Dankie, dankie, dankie!” 
 
Isaac lyk bekommerd. “Chloe kalmeer! Ons weet nog te 

min. Soms neem dit baie lank vir ‘n persoon om te herstel. 
Sy sal miskien weer van vooraf moet leer loop en praat 
ensovoorts. Of miskien is ons gelukkig en herstel sy 
redelik vinnig. Dit is te vroeg om opgewonde te raak, my 
skat.” 
 
Chloe gee hom ‘n drukkie. “Haar ogies het oopgemaak! 

Dankie dat julle so mooi kyk na haar.” 
 
“Hoe kan ons dan nou anders.” 
 
Chloe gaan sit weer om verder te eet. “Ek het ook 

interessante nuus vanaf Hunter. Hulle plan was om Quinn 
in ‘n lokval te lei en te arresteer, maar daar vind hulle 
Quinn waar hy homself opgehang en ‘n selfdoodbrief 
gelos het waarin hy vergifnis vra omdat hy hulle oor die 
krans gestoot het.” 
 
Isaac is verras. “Regtig? So, hy is toe verantwoordelik. 

Dit beteken seker jy is nie meer in gevaar nie. Hoekom 
dink jy het hy hulle oor die krans gestoot?” 
 
“Hy was in geldelike nood en het gevaarlike mense geld 

geskuld. Zoey het hom afgesny toe hy Tony wou geld vra. 
Zoey het hom gedreig met egskeiding en ons dink hy wou 
haar en Lyle se helfte van die plaas opeis. Indien hy van 
my ook kon ontslae raak, was die hele plaas syne. Dit is 
hoekom Hunter so bekommerd was oor my veiligheid.” 
 
“Hy het seker gehoor Zoey en Lyle het oorleef en besef 

hy sal die polisie en sy skuldeisers ook nie kan ontvlug 
nie. Miskien het hy werklik op die laaste oomblik berou 
gehad oor wat hy gedoen het en daarom die brief en die 
selfdood?” 
 



“Isaac, Hunter gaan aanbly in George om leidrade op te 
volg en dit was vir my snaaks maar ek besef nou daar was 
ten minste vier mense betrokke by die ongeluk op die 
bergpas. ‘n Vragmotor met drie mans het gesorg dat die 
pas gesluit is vir verkeer sodat niemand die ongeluk kon 
sien nie en Hunter gaan seker Quinn se medepligtiges 
soek?” 
 
Isaac knik. “Dit is waarskynlik die rede.” 
 
“Ons kon nie ordentlik kommunikeer nie, want hy het 

gebel terwyl ek middagete saam met Ronnie en Leo op die 
plaas genuttig het. Hy het gesê hy gaan binnekort weer bel 
sodat ons verder kan praat en net voor hy aflui het hy ‘n 
paar snaakse dinge kwytgeraak wat my verwar het. Hy het 
gesê ek moenie my waaksaamheid verslap nie, want sy 
ondersoek is nog nie verby nie. Ek mag almal van Quinn 
se selfdood vertel maar Hunter wil nie dat ek hulle van my 
en jou verhouding vertel nie en niemand mag weet dat ek 
hom gehuur het nie.”  
 
Isaac frons. “Dit is baie eienaardig. Die aanbly in George 

maak sin want hy soek seker Quinn se medepligtiges, maar 
hoekom ons verhouding geheim hou of dat jy hom gehuur 
het? Wat maak dit belangrik?” 
 
“Ja, ek verstaan nie hoekom moet ek ons verhouding 

wegsteek nie. Ek het eintlik klaar drooggemaak wat dit 
betref.” 
 
Isaac vra nuuskierig. “Wat het jy gedoen? Het jy iemand 

vertel?” 
 
Chloe glimlag stout. “Susan op die plaas weet en Hayley, 

my vriendin, by ons winkel in die dorp weet. Ek het 
vandag aan die tafel daardie lawwe mans vermaak deur 
aan hulle te vertel dat ek ‘n baie interessante en aantreklike 
buurman het wat ek binnekort aan hulle gaan voorstel net 
om hulle siele ‘n bietjie uit te trek. Dit was eintlik Susan se 
voorstel toe ek haar raad gevra het oor watter medisyne ek 
die twee jaloerse lummels kan voer sodat hulle vrede kan 
maak.” 
 
Isaac glimlag breed. “Dit was baie stout van jou.” 
 



“Ek het hulle net ‘n bietjie gekielie met ‘n saadjie om 
hulle muisneste lelik om te krap. Ek het nie gesê ons is in 
‘n ernstige verhouding nie maar net dat ek hierdie 
interessante buurman het. Ek wonder net hoekom wil 
Hunter dit ‘n geheim hou. Dit maak nie vir my sin nie.” 
 
“Hoe het die manne die nuus hanteer?” 
 
“Ek kon sien dit was glad nie aangename nuus nie. 

Ronnie het sommer dadelik probeer uitvind of jy getroud 
is en toe ek hulle vertel jy is ‘n vrygesel, kon ek die 
besorgdheid duidelik op hulle gesigte lees.” 
 
“Chloe, ek dink ons moet Hunter sommer nou bel. Ons 

moet hom in elk geval vertel van die snaakse, 
onverklaarbare dinge wat hier in jou plek gebeur het.” 
 
“Ek het hom in ‘n vorige oproep vertel van die rook en 

salami wat ons in die kombuis gevind het en hy het toe iets 
baie persoonliks wat tydens die oorlog gebeur het, met my 
gedeel en daarna vinnig ons gesprek beëindig. Ek dink hy 
het dit baie ontstellend gevind.” 
 
“Het jy hom vertel van die hart saam met die letter L van 

rose wat ons op jou bed gevind het?” 
 
“Nee, ek het nog nie die geleentheid gehad nie.” 
 
“Gee my sy nommer dan bel ek hom en sit my slimfoon 

hier tussen ons op luidspreker sodat ons saam kan gesels 
en ek gaan ook sommer sy nommer stoor.” 
 
Chloe gee hom die nommer en hy bel en sit sy foon 

tussen hulle op die tafel neer. “Hallo, Hunter hier, wie bel 
nou?” 
 
“Hallo, Hunter. Dit is Isaac en Chloe wat jou oor my 

luidspreker bel. Ons sit hier aan die etenstafel in haar plek. 
Hoe gaan dit daar? Is jy vry om te praat op die oomblik?”  
 
Chloe gooi ook ‘n “Hallo Hunter” tussenin. 
 
Hunter klink aangenaam verras. “Ek was juis van plan 

om binnekort te bel en nou het jy ook sommer my 
nommer, Isaac.” 



 
“Ja, ek sal hom stoor sodra ons aflui. Maar Hunter, Chloe 

het my vertel van Quin se selfdood, die trok by sy plek en 
sy erkenningsbrief. Ons wonder: bly jy aan in George om 
Quinn se medepligtiges te soek? Ons verstaan ook nie jou 
versoeke aan Chloe dat sy my ‘n geheim moet hou en ook 
nie dat sy jou gehuur het nie.” 
 
“O ja, ek verstaan. Ek kon nie met haar dinge bespreek 

voor sy nie privaatheid het nie, maar nou het ons die 
geleentheid. Daar is ‘n paar fyner dingetjies wat my 
gehinder het toe ons op Quinn afgekom het. Ek hou dit 
egter vir myself want volgens my oudkollegas was dit 
definitief selfdood. Miskien is hulle reg en is die saak 
opgelos en is jy heel waarskynlik veilig, Chloe. Tóg, as dit 
wel hy was, wat van die medepligtiges in die trok wat die 
pas vir hom gesluit het? Daar is ten minste nog drie 
verdagtes op vrye voet en ek kan nie meer vir Quinn 
ondervra nie. Dus kan ek nie verseker wees van julle 
veiligheid nie.” 
 
Chloe bevestig. “Ek het dieselfde vir Isaac gesê, Hunter, 

dit was ‘n span wat die vuil werk op die bergpas 
deurgevoer het. Jy sê iets hinder jou oor die selfdood, dink 
jy dit kon moord gewees het? Het die ander hom miskien 
om die lewe gebring?” 
 
“Chloe, ek is die enigste een wat vermoed dit was ‘n 

moord maar ek het nie tasbare bewyse nie en ek hou my 
vermoedens tot dusvêr geheim. Daar is iets anders wat my 
ook hinder.” 
 
“Iets anders?” 
 
“Ja, eintlik is daar ‘n paar dingetjies wat my pla behalwe 

die medepligtiges wat nog op vrye voet is; dus is die saak 
nog vêr van afgehandel, Chloe.” 
 
“Jy maak my nou nuuskierig, Hunter. Wat gaan aan?” 
 
Isaac voel dit is die regte tyd om iets anders in die 

gesprek te gooi. “Hunter, ons moet jou iets eienaardigs 
meedeel en ek het net ‘n gevoel dit is belangrik dat jy dit 
moet weet. Dit is een van die redes hoekom ek wou bel. 
Chloe het jou vertel van die rook en salami in die kombuis. 



Ons kom nou die aand van my plek af en daar vind ons ‘n 
groot hart met ‘n letter L wat met rose op haar bed gepak 
was terwyl die alarm nie eers afgegaan het nie. Ons het dit 
eers afgesit toe ons haar plek binnegaan.” 
 
‘n Kort stilte volg voordat Hunter antwoord. “Baie 

dankie, Isaac, dit is belangrike nuus!” 
 
Chloe brand van nuuskierigheid: “Wat is dit Hunter?” 
 
“Chloe, ek werk nog net met vermoedens en moet nog 

bewyse vind vir my nuutste teorie sou dit nie Quinn 
gewees het wat hulle oor die krans gestoot het nie. Wat 
Isaac my nou net vertel het, versterk my vermoedens net 
nog verder. Ek gaan môre die tronk hier naby George 
besoek en dit mag miskien my vermoedens bevestig of 
verkeerd bewys. Glo my, dit is nie die regte tyd om julle te 
verwar met wat op hierdie stadium net ‘n mal teorie is nie. 
Terloops, hoe gaan dit met Zoey se vordering, Dokter?” 
 
Chloe antwoord vinnig: “My suster het vandag uit haar 

koma gekom, Hunter!” 
 
“Wat? Ek is so dankbaar. Dit is fantastiese nuus! Hoe lyk 

haar kanse op herstel, Dokter?” 
 
“Dit is te vroeg om te weet, Hunter, maar hopelik sal ons 

meer weet môre. Daar is goeie tekens. Sy het gevoel in 
haar hande en voete en reageer op versoeke.” 
 
“Ek is só bly om dit te hoor en ek gaan duim vashou sy 

gaan ons môre verras. Nog ‘n versoek aan julle: moenie 
die ander laat weet sy het uit die koma gekom nie.” 
 
Chloe is weereens verras. “Hoekom Hunter?” 
 
“Hier kom Yvonne. Ek sal nou moet gaan, maar luister 

gou. Sou dit nie Quinn gewees het wat hulle oor die krans 
gestoot het nie en sy selfdood was moord, mag die 
volgende belangrik wees om vir eers geheim te hou, 
mense. Nommer een: vertel niemand dat jy my gehuur het 
nie. Nommer twee: hou julle verhouding ‘n geheim. 
Nommer drie: moenie hulle vertel Zoey het herstel uit haar 
koma nie.” 
 



Chloe verstaan nie. “Hoekom nie, Hunter?” 
 
“Jammer, ek moet nou gaan. Ons praat weer.” 
 
Die foon is stil. Die oproep is verby. 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer onheil liefde bring 
 

 
 
Die skokkende onthulling 
 
Daar is die stem oor die interkom weer wat hom wakker 
gemaak het daar hoog in die hoek van die plafon en die 
muur. Dit is die stem van ‘n vrou met ‘n sterk Duitse 
aksent. 
 
 “Johan, staan op en maak jou gereed vir jou onderhoud! 
Hulle sal jou binnekort kom haal.” 
 
Johan klim stadig uit die bed en loop half dronkerig na die 
badkamer. Die son skyn helder deur die getinte venster in 
sy kamer en die in die aangrensende badkamer wat beide 
agter stewige metaalversperrings is sodat hy nie eers met 
‘n vinger daaraan kan raak nie en hy ook nie kan sien wat 
buite aangaan nie. Daar is net ‘n ingang tot die badkamer 
en selfs daar is geen privaatheid nie. Daar hoog in die hoek 



is nog ‘n kamera by ‘n interkom wat hom dophou. Daar is 
nie ‘n stort nie, maar slegs ‘n bad; dus kan hy nie eers in 
privaatheid bad of die toilet gebruik nie. 
 
Hy het tot die slotsom gekom dat die kameras hom dophou 
omdat hulle bang is hy doen iets aan homself. Die klerekas 
en die spieël in die badkamer bevestig sy vermoedens. Die 
spieël is vas teen die muur met dik versterkte glas bo-oor 
sodat hy dit nie kan breek om ‘n aar te sny nie. Daar is ook 
nie ‘n tandeborsel nie, maar slegs tandepasta in ‘n sagte 
plastiekbuis. Die stortjel is die enigste seep ook in sagte 
plastiek. Hulle is seker bang hy versmoor homself met 
regte seep. Die klerekas in sy kamer het slegs opgevoude 
klere wat netjies gepak is met geen toutjies of belde of ‘n 
hanger nie. Daar is ook slegs sandale en geen skoene met 
veters nie. Hy kan egter geen plek sien waaraan hy 
homself sal kan ophang nie, maar dit lyk asof hulle ekstra 
seker maak. Die enigste manier wat hy aan kan dink om 
homself om die lewe te bring is indien hy die 
porseleinwasbak op die een of ander manier kan breek en 
die skerpste stuk gebruik om sy nekaar af te sny of indien 
hy homself kan probeer verdrink. Hulle hou hom dop en 
hy is seker hulle is gereed om dadelik te reageer indien dit 
lyk asof hy enigiets gaan probeer. 
 
Johan druk ‘n bietjie tandepasta oor sy vinger en vryf sy 
tande voor hy die kraan oopmaak en sy mond uitspoel en 
dan kyk hy in die spieël en wonder hoe hy aan die einde 
van die week gaan lyk. Hy haat ‘n snor of baard en hier is 
geen skeerding nie. Sy gesig wys reeds tekens van sy 
harde baard wat wil uitkom. Hy moet onthou om die 
persoon wat hy nou gaan sien, ‘n skeerding te vra. Hulle 
sal hom ‘n lemmetjie weier maar hulle kan mos ‘n 
elektriese skeermes vir hom gee. Dan onthou hy daar is 
geen elektriese punt hier nie. Dis net die ligte daar hoog in 
die dak wat deur hulle verhelder of verdof word; dus sal hy 
moet vra vir ‘n volgelaaide battery- aangedrewe 
skeermasjien. Hy voel honger en hy hoop hy gaan gevoed 
word vanoggend. Dit moet seker oggend wees. Hulle het 
hom gistermiddag hier toegesluit en hy het niks geëet of 
gedrink tot nou toe nie. 
 
Dit is Maandag. Sy eerste dag hier in die tronk. Gister het 
die vrouestem hom gepaai oor die interkom nadat hy hier 
opgesluit is. Sy het hom vertel dat hy en Martie baie 



belangrike nuwe lede van hulle familie is en dat hierdie 
kamertjie waarin hulle hom aanhou, net tydelik is omdat 
hulle wil verhoed dat hy weer onverantwoordelike dinge 
aanvang soos daar in Indië. Dit is glo vir sy en Martie se 
eie veiligheid. 
 
Johan voel vuil en ‘n bad sal hom goed doen, maar die 
kamera daar teen die dak is te hoog om te probeer versper. 
Dit is seker ‘n redelike ou plek want die plafon sit 
hopeloos te hoog om naby te kom selfs sou hy sy bed 
vertikaal draai en hom uitstrek op die hoogste punt, sal hy 
dit nog nie aanraak nie. Hy gaan sit op die toilet en doen 
sy ding en dan besluit hy hy sal maar net homself gewoond 
moet maak om alles voor die kamera te doen. Hy vee af, 
spoel die toilet, gooi sy klere af en tap die badwater in. Hy 
wil met ‘n vars lyf en kop sy onderhoud aanpak en ten 
minste een van sy vele uitdagings probeer oplos. 
 
Hy het ‘n hele paar uitdagings wat wag voor Sondag: Hy 
wonder waar hou hulle hom aan en hoe gaan hy sy posisie 
bepaal. Hy sal hulle moet oortuig om hom ‘n bietjie 
buitelig te gun en dit sal in die laataand moet wees sodat 
hy die sterrehemel kan gebruik om ten minste sy posisie 
teenoor Noord te bepaal. Hy was agter in ‘n vervoerwa 
vanaf die park tot in ‘n motorhuis en kon niks sien nie, 
maar het ‘n idee van spoed en tyd en dit vertel hom hulle is 
nie baie vêr van die park af nie. Hulle is definitief in die 
Port Elizabeth omgewing en dit gee hom baie hoop. Hoe 
gaan hy ‘n skryfding in die hande kry om hulle gewoond te 
maak dat hy Sanskrit neerskryf in ‘n boekie sodat hy die 
geheime boodskap daarin kan versteek vir Nico voor 
Sondag? Hulle sal bang wees om hom ‘n potlood te gee. 
Hoe gaan hy hulle oortuig om Martie daar in die park te 
ontmoet? Hy het darem sonlig wat hom op hoogte sal hou 
van watter dag dit is en hoeveel tyd hy het voor Sondag 
wanneer hy Martie weer sal sien. 
 
*** 
 
Ronald en Elize sit aan ‘n etenstafel en kyk Johan aan toe 
hy saam met sy twee lyfwagte uit ‘n lang gang wat van sy 
kamer af tot hierdie vertrek lei, instap. Die tafel is 
volgepak met bakke waarin daar slaaie en kosse wag en 
daar staan ‘n Indiese dame in ‘n lieflike, gekleurde sari 
ook eenkant en wag. Johan kyk rond of hy ‘n venster sien 



wat leidrade kan verskaf wat buite aangaan, maar die 
vensters het blindings wat teen ‘n hoek gedraai is sodat 
sonlig inkom, maar wat die beeld na buite versper. Een van 
die stewige lyfwagte trek ‘n stoel uit en wys hy moet 
aansit teenoor Ronald en Elize wat aan die oorkant sit en 
hy glimlag en gehoorsaam. 
 
Die lyfwagte staan terug aan weerskante skuins agter hom. 
Ronald glimlag asof hy baie tevrede is en hy wys na die 
kos op die tafel. 
 
“Welkom Johan, ons is jammer jy moet voorlopig 
opgesluit word en jy gaan nou eers jou eerste versterkings 
geniet. Jy is seker baie honger en dors teen hierdie tyd. Jy 
het ons baie onaangenaam verras daar in Indië en ons wil 
nie dat dinge weer so lelik skeefloop nie en alles wat ons 
doen, is eintlik net om jou te beskerm teen jouself.” 
 
Johan kyk hom net emosieloos aan sonder om ‘n woord te 
sê. Laat hulle soveel as moontlik praat. 
 
 “Hier het ons nou ‘n tipiese vediese karmavrye ete wat vir 
ons voorberei is deur Lakshmi en haar vriendinne, 
Saraswati en Aditi.” Hy wys na die dame. “Jy kan nou vir 
ons opskep Lakshmi.” 
 
Die vriendinne van Lakshmi se name lui ‘n klokkie by 
Johan. Saraswati en Aditi! Maar dit kan seker net toeval 
wees. Hy ken nie vir Lakshmi nie. 
 
Lakshmi glimlag vir Ronald en neem ‘n plastiekbord en 
skep op en plaas dit voor hom voor sy dieselfde vir Elize 
en vir Ronald doen. Dan skink sy, wat lyk soos sap, in 
plastiekglase en plaas dit by elkeen en daarna sit sy ‘n 
plastiese waterbakkie met ‘n lappie by elkeen en sy 
glimlag en staan terug. 
 
Ronald praat weer. “Jy sien ons gebruik nie messe of 
vurke nie maar slegs ons hande en jy ken mos hierdie 
Prasad wat aan Krishna geoffer is en hierdie eetgewoontes 
is ou nuus vir jou, nie waar nie?” 
 
Johan knik. “Ons eet met die regterhand en was ons hand 
met die water en lappie.” 
 



Ronald knik. “Dis reg Johan, verder weet ons jy is 
klassieke Sanskrit magtig en het persoonlike geestelike 
opleiding gehad by swami Prabupada self. Mag ek jou vra 
om ons kos te seën en te offer aan Krishna voordat ons dit 
geniet?” 
 
Johan sing ‘n dankbaarheidslied en offer die Prasad aan 
Krishna in Sanskrit terwyl hy stilletjies wonder wat 
Ronald in die mou voer. Weet hulle dat hy destyds via die 
Vaishnava ashram ontsnap het en indien dit so is, hoop hy 
sy ou vriende is veilig.  
 
Ronald knik dankbaar toe hy klaar is: “Kom, laat ons eet.” 
 
Johan is baie honger en geniet die heerlike Prasad wat ou 
herinneringe terugbring van sy dae in die ashram. Hy voel 
eintlik skuldig dat hy nie gehou het by hul gebruike nie en 
weer verval het deur die dinge te geniet waarin hulle nie 
glo nie. Terug in Suid-Afrika was dit nie lank nie en hy 
was gou weer terug by sy vetterige vleis en alkoholiese 
drankies.  
 
Ronald glimlag weer. “Verlang jy nie na hierdie heerlike 
karmavrye Prasad wat Saraswati en Aditi altyd vir jou 
voorberei het nie, Johan, en wat van hulle broer, jou ou 
vriend Arjuna, wat jou na die tempel gesmokkel het? Julle 
het goeie vriende geword daar in Indië en ek verstaan jy 
het moeilik afskeid geneem van hulle toe jy saam met die 
ISKCON beweging vandaar ontsnap het.” 
 
Johan voel skielik ‘n spanning in hom opbou. Nou 
bevestig Ronald hulle weet alles en hoe weet hulle? Dit 
beteken dat hulle sy ou vriende gevange geneem het en 
hoekom talm Ronald so by die onderwerp. Hy begin 
onraad vermoed. Die Prasad proe net soos Arjuna se 
susters dit altyd voorberei het. Die vroue wat Lakshmi 
gehelp het om dit voor te berei, het dieselfde name, of is 
dit hulle? Nee, dit kan nie wees nie! Dit moet nie wees nie! 
Ronald speel weer speletjies met hom?  
 
Ronald gaan voort: “Johan, sal jy nie graag weer jou ou 
vriende wil sien nie?” 
 



Johan kyk op reguit na Ronald. “Wat voer jy in die mou? 
Ek hoop nie julle het met daardie lieflike mense se lewens 
ingemeng nie, Ronald?” 
 
Ronald glimlag en wys met sy hand na iets agter Johan. 
“Kyk wie het stilletjies ingekom om jou te verras, Johan.” 
 
Johan kyk om en daar staan Arjuna na hom en kyk met ‘n 
breë glimlag. Hy spring verras op gryp en omhels sy ou 
held. “Arjuna, my engel, gestuur deur Vishnu. Wat maak 
jy hier?” 
 
Arjuna omhels hom warm en toe hulle die omhelsing 
breek, glimlag hy vir hom terwyl hy Johan aan sy skouers 
vashou. 
 
 “Vishnu het my weer gestuur Johan want die tyd het 
aangebreek vir jou om die missie te vervul waarvoor jy 
gebore is. Net soos Krishna aan Arjuna verduidelik het toe 
hy verbouereerd was voor die oorlog van Kurukshetra, 
moet ek jou nou ook tot die waarheid lei.” 
 
Skielik besef Johan dinge maak nie sin nie en die skok om 
weer sy ou vriend na twaalf jaar te sien het hom vir ‘n 
oomblik van sy penarie laat vergeet. Nou staan sy vriend 
wat hulle destyds uit die okkult se kloue gered het en uit 
Indië gesmokkel het, hier by hom en glimlag asof alles in 
orde is en Arjuna se woorde sink stadig in by hom. Soos 
Krishna aan Arjuna sy verpligtinge in sy oomblik van 
swakheid moes openbaar, is Arjuna nou hier om hom sy 
verpligtinge te openbaar!  
 
Sy held, Arjuna, is totaal in mag van die okkult! 
 
Die glimlag verdwyn skielik vanaf Johan se gesig en word 
vervang deur skok en verwarring. “Arjuna, wat gaan aan? 
Is jy ook ‘n gevangene hier net soos ek?” 
 
Arjuna glimlag weer opreg. “Nee Johan, ons is nie 
gevangenes nie; ons is uitverkorenes en jy sal binnekort 
verstaan. Ons is hoogs bevoorreg en die enigstes wat 
werklik vry is.” 
 
Hy draai en roep na die deur. “Kom binne, meisies, en 
kom groet ons ou vriend!” 



 
Johan kyk verstom toe beeldskone Saraswati en Aditi 
laggend en oorstelp van geluk om hom te sien, 
ingehardloop kom en reguit op  hom afpeil! 
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Afrikaans is ’n wonnerlike ding 

 

“Wil jy nie ...?” 

Eintlik staan ’n mens verstom oor die moontlikhede 
(variasies) wat die Afrikaanse taal jou bied om ’n 
eenvoudige stukkie inhoud oor te dra. Nie net is daar 
verskillende sinsvorme (sintaktiese moontlikhede) nie, 
maar ook stemtoon en intonasie speel ‘n belangrike rol. 
Elke keer as ons ons monde oopmaak, moet ons besluit 
wat die regte woorde vir die betrokke situasie en ons 
gespreksgenote gaan wees. 

Maar ons is besig met hoflikheid. Dit dwing jou om sekere 
goed op sekere maniere te sê veral as as nie aanstoot wil 
gee nie en op goeie voet met die aangesprokene(s) wil bly.  

Is daar totaal onhoflike situasies en goed wat ons sê? Daar 
is! 

In erg gereglementeerde situasies verwag jy geen 
hoflikheid nie, bv. in die weermag wanneer bevele gegee 
word. Wanneer die sammajoor skree: “Aaandag!” kan die 
troepie nie terugskree: “Jammer, sammajoor, my toon juk 
nou, gee kans!” nie. ’n Bevel in die weermag is ’n bevel en 
moet uitgevoer word want die sammajoor het in die 



situasie die mag en gesag om jou te straf indien jy dit nie 
doen nie. Die troepie het dus nie ’n keuse nie en word nie 
in ag geneem nie. Daar is nog ander onhoflike uitings soos 
vloeke en vervloekings, maar kom ons laat hulle maar eers 
in die warmplek. 

En wanneer ons iemand ’n keuse gee, noem ons dit 
keusehoflikheid. En kyk nou hoe modifiseer ons ons sinne 
om ander ’n keuse te gee. Kom ons sê ’n pa sê vir sy seun: 

 “Maak toe die deur!” Dit is in die bevelsvorm en laat 
die hoorder geen keuse nie. Bevel. (Pa is die 
gesagsfiguur) 

 “Maak toe die deur, asseblief!” Bevelsvorm versag 
deur asseblief en klink soos ’n opdrag wat bietjie 
hofliker is. 

As die pa nie so streng wil klink nie, kan hy dit verder 
modifiseer. En hier kom nou ’n baie interessante ding na 
vore. 

 “Sal jy die deur toemaak, asseblief?” Hy spring 
skielik vanaf die bevelsvorm na die vraagvorm en 
nou is dit nie meer ’n bevel of opdrag nie, maar ’n 
versoek. 

 “Wil jy nie vir ons die deur toemaak nie, asseblief? 
Vraagvorm, plus die negatief maak dit nog ’n 
sagter/vriendeliker versoek. 

 “Sou jy nie vir ons die deur wou toemaak nie, 
asseblief? Vraagvorm plus negatief plus verlede 
tyd maak dit so sag ons kan nou praat van ’n 
suggestie. 

Deur versagting en indirektheid gee ons die hoorder al 
hoe meer ’n keuse, dit klink vriendeliker en neem die 
persoon in ag.  

Bevel > Odrag > Versoek > Vriendelike versoek > 
Suggestie. 

Onhoflik ..........................<Keuse>.......................Uiters 
hoflik  

Elke keer as ons wil hê iemand moet iets doen, moet 
ons kies uit al die moontlikhede wat die taal bied. Ons 
dit onbewus, want wat hier geïllustreer word, is nie 
goed wat jy op skool of selfs doelbewus by die huis 



aangeleer is nie. Die kies van watter vorm ook al, is 
gebaseer op jou inherente kennis en ervaring van die 
sosiale en kulturele gespreksreëls van Afrikaans.  

Jy ken dus baie meer reëls vir die gebruik van Afrikaans 
as dié wat vir jou geleer word! 

Is dit nie wonnerlik nie! 
 

 

Hart sonder remme - 12 

Deur Mattie Pansegrouw 

 

Die volgende oggend loop Sonnika vasberade na Wouter 
se kantoor. Hy sit agter sy lessenaar, sy aandag op die lêer 
voor hom. Sy tik teen die oopdeur om sy aandag te trek. 
Hy kyk op, haal sy bril af en staan op. “Sonnika, jy maak 
my dag, kom sit,” groet hy met `n breë glimlag. Sy gaan sit 
en wag dat hy weer sy plek agter die lessenaar inneem. 
Toe leun sy vooroor en probeer haar bes om hom soos `n 
streng aanklaer aan te kyk. 

“U edele, ek wil dit net aan u stel dat meneer Wouter 
Bekker skuldig is. Hy het gejok. Ek het gister persoonlik 
drie van meneer Anton de Ridder se vyf peetkinders 
persoonlik ontmoet. Hy is onskuldig. Die ander kinders 
waarvan hy verdink word, is kinders van die Kindershuis 
oor wie hy hom ontferm. Daarmee verklaar ek meneer 
Anton de Ridder onskuldig.” Sy wys met `n vinger na 
Wouter. “Wouter Bekker, ek vind jou skuldig aan 
karakterskending en bedrog. Hoe lank dink jy sou dit my 
neem om jou uit te vang?” 



Hy grinnik. “Genoeg tyd om my `n voorsprong voor 
Anton te gee, want toe sjarme uitgedeel is, het die 
gelukkige blikskottel voor in die ry gestaan.” 

Sonnika sit terug in die stoel. “Bog man, dit werk nie 
so nie. Iemand het eenkeer gesê niks in die lewe is half nie, 
vir elke seuntjie word `n dogtertjie gebore.” 

“Ek neem aan, jy`s nie my dogtertjie nie. Hoe 
jammer, maar moenie my onderskat nie, ek is nie meer `n 
seuntjie nie. Ek is `n jagter en jy is verleidelike prooi. Sit, 
ek bestel vir ons koffie en roomkoek.” 

“Nee dankie, ek moet gaan skryf.” 

Hy staan op. “Oukei, ek gee op.” 

Toe sy later voor die rekenaar sit, sukkel sy om op 
dreef te kom. Daar is te veel dinge wat haar aandag aftrek. 
Vandat Anton haar lewe binnegewaai het, is haar kop soos 
`n tolbos in `n dwarrelwind. Vererg vir haarself skakel sy 
`n uur later die skootrekenaar af, staan op en strek haar uit. 
Sy moet `n ver end gaan stap, dit sal haar help ontspan en 
terselfdertyd help om op haar karakters te fokus. Vir haar 
is die wonderlikste deel van skryf wanneer sy `n karakter 
se innerlike stryd so intens beleef dat hy vir haar lewendig 
word. `n Man van vlees en bloed op wie sy verlief raak. 
Haar onweerstaanbare storieheld. Wanneer dit gebeur, kan 
sy nie gou genoeg hul emosies neerskryf nie. Bang dat sy 
dit sal verloor, dra sy oral `n pen en notaboekie in haar 
strandsak of in haar broeksak saam. 

Op die strand skop sy haar plakkies uit, buk en tel dit 
op. Sy soek `n stil plek waar sy haar gedagtes kan laat 
gaan. Sy sien die diep kaalvoetspore in die nat sand en 
soos toe sy klein dogtertjie was rek sy haar treë om in 
dieselfde spore te trap. Sy kan duidelik sien waar die man 
begin draf het, sy spore strek verder uitmekaar en waar sy 
tone geraak het, het daar hier en daar `n dammetjie water 
opgehoop. Hier het hy seker gaan swem, besluit sy toe sy 
spore skielik doodloop. 

Sy loop vinnig om `n rots wat soos `n kasteel bokant 
die ander uittorring en loop trompop teen `n nat borskas 
vas. Anton gryp na haar toe sy met `n kreun agteroor 
steier. Sy druk hom weg en vou vooroor. “Eina, deksels, 



jy`s vrek hard. Ek het gedink ek het teen die rots gebots. 
My kop het morsaf geruk.” 

“Jammer, tel jou kop op, vryf die sand af en bring 
hom saam, ek gaan vir ons roomys by die roomyswaentjie 
koop.” Hy vat haar hand en trek haar saam met hom al die 
pad terug. Hy koop twee bakkies roomys en gee hare aan. 
`n Dogtertjie waggel op vet beentjies verby hulle. 

”Haai, sussie, kom hier, jy sal versuip,” roep `n 
seuntjie en raap haar op. Sy kraai soos sy lag en skop met 
haar vet beentjies. Anton gaan staan om hulle agterna te 
kyk. Hy is ingedagte toe hulle verder loop. 

Hy gooi hul leë roomysbakkies in `n drom en tuur 
oor die see. Haar hart gee `n benoude sprong. Sy sal hom 
moet sê. Nou, hier waar hulle alleen is. Hy het die reg om 
te weet, anders koester hy vals verwagtings en miskien sal 
hy haar dan met rus laat. Sy haal diep asem. “Anton...ek 
wil nie eendag kinders hê nie.” 

Hy steier onder haar woorde. “Jy kan nie ernstig 
wees nie.” 

“Ek is baie ernstig. Ek sal dit nooit kan verwerk as ek 
`n kind moet verloor nie.” 

“Wat gaan jy doen as jou man wil kinders hê?” vra 
hy met `n emosie belaaide stem. 

“Dit sal nie gebeur nie. Ek sal my liewer nie verbind 
aan `n man en kinders nie, net om hulle weer te verloor 
nie.” 

Hy swaai om, sy oë onstuimig. “Ek ken vroue wat 
alles in die stryd werp om `n kindjie te hê, maar sukkel om 
swanger te raak. Maar jy is nie bereid om die vervulling 
van liefde en die wonder om geboorte te skenk aan `n 
nuwe lewe prys te gee.”  Sy stem styg `n oktaaf hoër. “Hoe 
kan jy so selfsugtig wees om die man te beroof om deel te 
hê aan die wonder van `n nuwe lewe, net omdat jy bang is 
jy kry seer? `n Man sonder `n droom is `n verlore man.” 

Sy driftige reaksie laat haar verskrik terugtree. Toe 
gooi sy haar kop bakleierig agteroor en kyk hom vurig in 
die oë. “Hoe durf jy vir my preek? Jy weet niks nie, man. 
Jy veroordeel my sonder dat jy weet wat ek deurgemaak 



het.” Driftig vryf sy die trane met albei hande uit haar oë. 
“Meneer de Ridder, weet jy hoe dit voel om almal wat vir 
jou dierbaar is te verloor? Weet jy hoe verlate jy elke 
oggend voel as jy wakker skrik en besef jy is heeltemal 
alleen. Almal wat deel van jou lewe was, is weg?” 

Anton stry teen die drang om haar te troos. Vir die 
eerste keer in sy lewe voel hy soos `n man wat `n styl berg 
uitklim, twee tree vorder en sewe tree terug gly. Op die 
oomblik lê hy heel onder. Platgeslaan. Die meisie met die 
sielvolle donkeroë is sy Eva. Hy het geglo sy is die vrou 
wat die deur van die paradys vir hom sal oopsluit en nou 
het sy hom uitgesluit. Hy wil sy hande om haar hartseer 
gesiggie vou en haar teen hom warm maak, maar sy is 
buite sy bereik; buite in die koue. Alleen. 

Die man in hom weier egter om te bly lê. “Jy kan nie 
wegkruip omdat jy bang is vir die harde werklikheid nie, 
Sonnie,” pleit hy met sagte stem en oë. “Ouboet en Hanlie 
het hul eersteling verloor. Die dogtertjie het net `n paar 
minute geleef, maar dit het hulle nie afgeskrik om nog 
kinders te hê nie. As jy bang is om lief te hê kan jy nie 
voluit leef nie.”  Snaarstyf gespanne trek hy haar styf teen 
hom vas. “Hierdie keer is dit Adam wat Eva verlei. Kom, 
ek wys jou wat jy gaan mis.” 

“O jy sal dit nie waag nie.” 

“Sê wie?” Hy buig sy kop en soen haar met soveel 
passie dat sy steier toe hy haar eindelik los. Toe draf hy 
weg. 

Sy sak inmekaar op die sand, kop op haar knieë en 
bewe van woede. Sy is so kwaad sy kan skree. So `n 
voortvarende vermetelde lummel! Haar hart skop so hard 
sy is bang haar ribbes kraak. As dit liefde is wat so seer 
maak en `n mens met so `n verwoestende slag tref, wil sy 
niks daarmee te doen hê nie. Niks! Sy voel trane op haar 
hande drup en besef dat sy huil van magtelose frustrasie. 
Sy het nog nooit so gevoel as Beyers haar soen nie. Skielik 
verlang sy na hom. Na sy rustige teenwoordigheid, na 
Tania en haar ouers. 

Hoekom gaan vermaak Anton hom nie liewer met 
Bienkie nie. Sy is swanger en smoor verlief op hom, sy sal 
vir hom al die kinders kan gee wat hy begeer. Tot haar 
skaamte moet sy erken sy is jaloers op Bienkie en Anton 



se beheptheid met haar ongebore baba. Vir wat is sy so 
ontsteld ? Sy stel tog nie belang in `n ernstige verhouding 
met Anton nie. `n Roekelose waaghals soos hy is nie goeie 
troumateriaal nie. Sy bejammer die arme vrou wat eendag 
vir hom en sy dosyn hiperaktiewe kinders moet probeer 
tem. 

Later die aand loop Anton na die restaurant en klim die 
trappe soos `n ou man op. Hy stap na Wouter se kantoor en 
leun moeg teen die deurkosyn aan. 
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