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Vasgevang 36 - Mis-informasie 
 
“Jy trek my aandag aspris af. Het jy by die vent ingetrek? 

Wat is aan die gang hier? Slaap jy by die ou?” 
 



Chloe besluit die waarheid gaan die beste werk. Maak 
soos die kommuniste maak en vertel ‘n gedeeltelike 
waarheid dan glo die meeste mense dit. Hulle noem dit 
misinformasie. Wag, sy gaan hom eers goed skrikmaak en 
van balans afgooi. 
 
“Ja!” 

 
 

Die Skrif van Onheil 36 - Die laaste uitweg 
 

Johan skud sy kop. “Ek dink nie jy is bewus van die 
walglike goed wat Ronald en sy span reeds gedoen het nie, 
my vriend. Ek het Ronald aangevat want ek was oortuig 
julle planne sal nooit werk nie. Die wêreld is te groot en 
ingewikkeld en iewers sal ‘n land of instansie betyds 
weerstand bied teen jul wapen. Arjuna, ek wonder of jy 
weet hoe vêr Ronald en sy span gegaan het om hierdie 
ding te ontwikkel wat hulle nou wil hê ek moet makliker 
maak om te versprei? Ronald het uiteindelik oop kaarte 
met my gespeel om my te oortuig en my gewys wat hulle 
ontwikkel het.” 
 
 
Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
Mis-informasie 
 
Isaac slaap reeds, maar haar gedagtes werk oortyd en 

Chloe lê en peins in die donker. Hunter word dopgehou 
deur hoogs professionele mense! Beteken dit dat die 



ondergrondse kontakte van Quinn agter alles sit? Hoekom 
dan al die geheime vir die mense in haar lewe? Dit maak 
net nie sin nie! Sy onthou Hunter het die vorige keer 
genoem van ‘n tronk wat hy wil besoek. Wat wou hy daar 
gaan uitvind?  
 
Uiteindelik oorval die slaap haar. 
 
Die alarm skree in haar ore toe sy in die donker wakker 

skrik. Wat nou weer! Sy soek en vind die afstandbeheer en 
skakel die alarm af terwyl Isaac se lig aankom. Sy klim 
stadig en moedeloos uit haar bed en sien hoe Isaac reeds 
die kombuislig aangesit het. Sy kon nie baie lank geslaap 
het nie en voel swak en moeg en loop soos ‘n zombie na 
die kombuis waar Isaac soos ‘n standbeeld staan en staar 
na die pyprook wat weer eens daar hang. 
 
Chloe asem die soet Rum en Maple reuk diep in en sug 

moedeloos terwyl sy Isaac omhels. “Isaac, tot hier toe en 
nie vêrder nie! So kan ons nie aangaan nie. Jy gaan begin 
om moeg werk toe te gaan en jy kan nie bekostig om foute 
te maak nie. Ek dink jy is reg. Ons skakel hierdie 
verdomde alarm af en ek trek by jou in.” 
 
Isaac sit sy regterarm om haar rug en trek haar styf teen 

hom vas en soen haar saggies op haar lippe. “Kom ons pak 
sommer nou jou goed. Gaan waarsku net gou vir Robert. 
Netnou haas hy hom weer hierheen deur die donker 
woud.” 
 
 
*** 
 
 
Die volgende oggend verras Chloe vir Isaac in sy eie bed 

met ontbyt. Isaac het skaars sy ry gekry of haar slimfoon 
lui en die nommer is weer onbekend. 
 
“Hallo, Chloe Eastwood hier.” 
 
“Chloe, Hunter hier. Hoe lyk dinge daar?” 
 
“Hunter, jou hoender, wat gaan aan? Ek bekommer my 

vrek oor jou!” 
 



Hunter lag lekker voor hy antwoord. “Alles is reg hier, 
Chloe. Ek gaan Vrydag terug wees by julle. My sakies is 
voorlopig afgehandel hier in George.” 
 
“Hoe dan so? Het jy die skuldiges aangekeer?” 
 
“Nee, dis ongelukkig nie so eenvoudig nie, maar ek is vir 

eers klaar met George. Ek dink ek gaan my finale 
bevestiging daar by julle kry, Chloe.” 
 
“Ek verstaan nie mooi nie, maar van die os op die jas, kan 

ek jou ‘n reuse guns vra?” 
 
“Natuurlik! Enigiets vir ons oulike skattebolletjie!” 
 
“Is dit moontlik dat jy op pad terug Vrydag vir Lyle by 

die kosskool kan oplaai en saambring sodat hy sy ma oor 
die naweek kan besoek?” 
 
“Met die grootste plesier. Die mannetjie kan seker nie 

wag om haar te sien nie.” 
 
“Baie dankie, Hunter, hoe laat sal julle hier aankom?” 
 
“Die mannetjie kan by my plek oorslaap want ons gaan te 

laat daar aankom vir besoektyd. Die laataand besoektyd is 
mos tussen 7 en 8. Hy sal haar Saterdagoggend kan 
besoek. Dit is mos 11:00. Ons sal jou daardie tyd by die 
hospitaal kry.” 
 
“Hunter, ek sal hom eers moet voorberei wat sy ma mag 

weet en wat nie en onthou hy weet ook nog nie van sy pa 
nie. Ek wil hom die nuus spaar tot aan die einde van die 
naweek.” 
 
“Dit is reg so, Chloe, ek sal hom so half elf by die 

hospitaal hê sodat jy hom kan voorberei.” 
 
“Hunter, wanneer gaan jy my nou vertel wat aan die gang 

is?” 
 
“Dit is beter as jy nie weet nie, Chloe. Dit gaan makliker 

wees vir jou en veiliger vir my. Jy sal aan die einde 
verstaan. Sien jou Saterdagoggend saam met Lyle by die 
hospitaal en tot siens vir eers.” 



 
“Hunter, nee wag eers ...” 
 
Die oproep is verby. Chloe besluit sy moet oorstap en 

haar huis se deure ‘n rukkie gaan oopmaak sodat die vars 
lug kan deurtrek. Sy sal dit gereeld doen van nou af om te 
verhoed dit raak muf daar oorkant. Sy trek Isaac se 
voordeur toe. Isaac het vir haar ‘n ekstra sleutel gegee. Sy 
loop rustig en ingedagte oor na haar plek terwyl sy opkyk. 
Die lug is skoon met geen teken van ‘n wolk nie en sy voel 
geen wind nie. Dit is nog ‘n mooi somersdag. 
 
Besoektye begin 11:00, 15:00 en 19:00. Sy sal elke keer 

daar wees met allerlei lekkernye om Zoey te bederf. Dit is 
‘n goeie ding sy is nou so naby aan die hospitaal, anders 
moes sy baie verder gery het vanaf die plaas. Sy voel 
opgewonde daaroor dat Lyle Saterdag weer sy moeder kan 
sien. Sy hoop alles gaan goed afloop en Lyle gaan die wit 
leuentjies vir Zoey verstaan.  
 
Skielik stop Chloe in haar spore toe sy vir die eerste keer 

die 4x4 voor haar plek oplet. Leo staan met sy hande in sy 
sye haar en dophou. Genade, hy moes seker baie stadig en 
stilletjies hier ingery het want sy het niks gehoor terwyl sy 
met Hunter oor die slimfoon gepraat het nie! Dit moet 
seker baie verdag lyk dat sy by die buurman se huis 
uitkom. Sy sal vinnig moet dink aan wat haar verskoning 
gaan wees. 
 
 Leo het ‘n duidelike vraag op sy gesig. “Hier bekruip ek 

stilletjies jou plekkie om jou te verras en ek staan en klop 
my kneukels blou maar Chloe kom nie uit nie. Haar 
karretjie staan tóg hier soos ‘n dinky toy. Ek dog: wat is 
aan die gang? Is daar nie fout met haar nie en ek raak net 
bekommerd en wil om haar plek loop om te sien of sy nie 
dalk wasgoed ophang of so iets nie, toe ek haar sien 
uitkom by die buurman se huis. Sy loop so ingedagte en in 
haar noppies met haarself, dit lyk my sy het ingetrek by 
die vent. Wat is aan die gang, Chloe?” 
 
Sy stop by die deur, glimlag stout en gee hom ‘n 

piksoentjie op sy wang en trek aspris sy aandag af. 
 
“Wat doen jy op die dorp, Leo? Het ek iets gemis op jou 

laaste bestellingslys?” 



 
“Nee, jy mis nooit iets nie. Die trekker gee probleme en 

Ronnie het ‘n onderdeel gereël. Ek moes dit haastig kom 
haal in die dorp toe maak ek hier ‘n vinnige draai. Ronnie 
gaan die ding gou regmaak sodat my manne kan klaarkry 
waarmee hulle besig was in die veld. Ons het die ding se 
krag nodig. Die terrein is rof en ‘n ander voertuig is nie ‘n 
opsie nie.” 
 
Chloe gooi haar arms in die lug op en spring speels op en 

af. “Eurika Amerika!” 
 
“Wat gaan nou aan met jou?” 
 
“Julle het nie net gepraat met mekaar nie! Julle het 

sowaar saamgewerk om ‘n probleem op te los!” 
 
Leo glimlag. “Ja, jy kan maar terugkom. Ons het vrede 

gemaak want toe ek Ronnie nader, het hy dadelik gehelp 
en nadat hy die onderdeel verwyder het, draai hy net daar 
om en kyk my reg in die oë en hou sy hand vir my uit 
terwyl hy vir die eerste keer om verskoning vra omdat hy 
my so aangerand het daardie aand. Ons skud toe net daar 
hand en ek vra ook om verskoning omdat ek self maar ‘n 
vertraagde houding gehad het. Ek het lelike dinge vir die 
man gesê daardie aand en is glad nie so onskuldig nie. Ek 
het hom lelik uitgetart en daar gesels ons weer te lekker ‘n 
hond uit ‘n bos uit net soos in die ou dae, Chloe. Ons 
wonder net wat is met jou aan die gang hier en nou vang 
ek jou uit. Ons vertrou nie die Isaac ou nie.” 
 
Chloe gee Leo ‘n harde hou teen sy skouer. “Eina! Is jy 

mal? Dit was seer!” 
 
Sy gryp Leo en soen hom kaplaks op die mond. “Dankie, 

dit is die beste nuus wat jy vir my kon bring!” 
 
“Beteken dit jy kom nou terug plaas toe?” Hy hou haar 

vas en frons. “Jy is darem verskriklik skelm.” 
 
“Wat nou?” 
 
“Jy trek my aandag aspris af. Het jy by die vent ingetrek? 

Wat is aan die gang hier? Slaap jy by die ou?” 
 



Chloe besluit die waarheid gaan die beste werk. Maak 
soos die kommuniste maak en vertel ‘n gedeeltelike 
waarheid dan glo die meeste mense dit. Hulle noem dit 
misinformasie. Wag, sy gaan hom eers goed skrikmaak en 
van balans afgooi. 
 
“Ja!” 
 
Leo rek sy oë verskrik. “Wat?!” 
 
Chloe skater soos sy lag. “Ek wens jy kan jou eie gevreet 

nou sien! Ek slaap van nou af oor in sy gastekamer, jou 
drol! Ek het bykans elke aand ‘n valse alarm en dit hou vir 
my, Isaac en Robert, al drie, uit die slaap. Isaac het my 
gesmeek om liewers in sy gastekamer oor te slaap en die 
alarm af te skakel sodat ons slaap kan inkry.” 
 
Chloe sien die verligting intree op Leo se gesig maar hy 

lyk nog agterdogtig. “Ek vertrou nie die vent nie. Dit klink 
vir my hy het ‘n plan met jou.” 
 
Chloe glimlag stout. “En watter plan is dit nogal?” 
 
“Die plan wat te doen het met jou ongelooflike, 

onweerstaanbare seksiegeit!” 
 
Weereens skaterlag Chloe. “Seksiegeit! Wat se woord is 

dit? Jy is nogal baie komieklik, my liewe Leo! Ek sal 
sweer jy is regtig my broer van eie vlees en bloed. Wag, 
kom ek sluit gou oop!” 
 
“Wanneer gaan ons die vent sien? Wat doen hy vir ‘n 

lewe?  
 
Chloe maak die deur wyd oop. “Kom ons gaan kombuis 

toe. Ek wil die agterdeur ook oopmaak sodat die vars lug 
kan deurtrek. Kan ek solank die stoof aansteek vir koffie?” 
 
“Nee wat, ek wil niks drink nie. Ek is eintlik ‘n bietjie 

haastig en wou net kom sien hoe dit nog met jou gaan.” 
 
Chloe gaan sit by hom aan die etenstafel nadat sy die 

agterdeur ook wyd oopgemaak het. Sy is stilletjies 
dankbaar hy is haastig want sy wil nie laat wees vir Zoey 
se elfuur besoek nie en Zoey se herstel is nog ‘n geheim.” 



 
Leo skud sy kop. “Chloe, jy sukkel hier. Hoekom los jy 

nie nou die twak en kom terug plaas toe nie? Jy kan dan 
nie eers in jou eie plek slaap nie of slaap jy te lekker daar 
by Isaac?” 
 
“Ek sien jy het onthou ‘die vent’ het ‘n naam, Leo. Het jy 

al daaraan gedink dat Zoey hopelik binnekort uit haar 
koma gaan herstel en dan is ek naby genoeg om haar baie 
makliker elke besoektyd te gaan ondersteun.” 
 
Leo skud sy kop en lyk moedeloos. “Ek weet nie hoe 

doen jy dit nie, maar jy het altyd net die regte antwoord vir 
enigiets ...” 
 
Chloe glimlag. “Hoekom so baie weerstand teen my 

plannetjies, Leo, alles sal aan die einde mooi uitwerk.” 
 
“Ek mis jou so vrek baie; die lekker tye wat ons saam 

gehad het op die plaas. Jy was altyd so vol sport van die 
dag dat ek my voete op julle plaas gesit het. Onthou jy hoe 
ons resies gejaag het op die perde en ek jou nie kon vang 
nie, want jy spring oor die onmoontlikste goed. Ek weet 
nie hoe jy dit regkry nie!” 
 
Chloe lag gelukkig. “Leo, het jy al ooit daaraan gedink 

dat ek baie ligter is as jy, jou onnosel, en ek aarsel nie soos 
jy nie. Die perd kan aanvoel as jy onseker is!” 
 
“Onthou jy hoe ons catches onderwater in die dam 

gespeel het? En hoe jy by die onmoontlikste steiltes met 
die quad bike my ore aangesit het. Ek sien nog nie kans 
om daar af te neuk nie en het ek my nie vrek oor jou 
bekommer daardie dag nie! Ek het al gesien hoe ek aan jou 
ouers moes verduidelik hulle dogter het verongeluk en 
hulle sou my nooit vergewe het nie. En jy jaag daardie 
scrambler asof dit ‘n deel van jouself is. 
 
“Wat ek die meeste mis, is daardie aansteeklike lag van 

jou. Jy is so vol lewe. Dit is aansteeklik, meisie, dit straal 
uit jou hele wese uit. Ons mis jou almal daar op die plaas; 
die honde, Susan, Ronnie, Sam en die werkers tjank almal 
saam.” 
 



Chloe voel ‘n bietjie skuldig want sy was lelik met hom 
die laaste tyd. “Jy is reg, Leo, ons het regtig lekker tye 
saam gehad op die plaas en sal weer, ek belowe, ons sal 
weer, okei.” 
 
Leo glimlag gelukkig soos ‘n seuntjie wat nou net ‘n 

roomys belowe is. “Regtig, belowe jy!” 
 
Chloe staan op en soen Leo op sy voorkop. “Met hierdie 

soen belowe ek: Leo en Chloe sal eendag, nie te vêr in die 
toekoms nie, weer ten volle saamspeel om ons plaas, net 
soos in die ou dae, saam te geniet!” 
 
Leo glimlag verras. “Het ek reg gehoor? Jy het gesê: ons 

plaas ..?” 
 
Chloe knik haar kop bevestigend. “Ons is één familie, 

Leo. Ons almal, Leo: Zoey, Lyle, Hayley, Ronnie, Susan, 
Sam en al die werkers op die plaas is één gróót familie en 
die plaas behoort aan ons almal.” 
 
 
Vervolg volgende week uitgawe 37 
 
 
Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer onheil liefde bring 
 

 
 
Die laaste uitweg 
 
Hulle stap kaalvoet saam die groot, deftige sitkamer binne. 
Daar is portrette en beeldjies van Shiva en Kali en daar 



staan ‘n stewige sekuriteitsman voor ‘n reuse, soliede 
voordeur.  
 
Johan draai na Arjuna. “Indien daar ‘n grasperk is, mag 
ons ‘n bietjie weg van die woning op die gras gaan sit en 
mediteer, Arjuna?” 
 
Arjuna frons. “Dit is laataand en die gras is natgedou, 
Johan.”  
 
Hy kyk na groot, sagte kussings op ‘n deftige antieke 
rusbank in die sitkamer en gaan haal die kussings. “Hier, 
neem hierdie een. Ek sal die dames vra om die kussings vir 
ons te was na die tyd.” 
 
Johan neem die kussing by hom terwyl die swaar deur 
oopgemaak word en die koel aandluggie oor hom spoel. 
Hulle loop kaalvoet uit oor ‘n marmer stoep met die twee 
sekuriteitsmanne wat volg. Hy ruik jodium en voel die 
klammigheid van die seelug. Hy kyk om hom rond en sien 
die plek is omring deur hoë dennebome wat sy visie verder 
versper sodat hy nie kan bespeur of daar stadsliggies of die 
skynsel daarvan agter hulle skuil nie. Dit moet ‘n 
kleinhoewe wees hierdie. Die briesie dra die seelug. Dus, 
hulle is baie naby die see. Waai die briese vanuit die see se 
rigting? 
 
Johan kyk op en glimlag want Arjuna is reg. Daar is nie ‘n 
wolk in die lug nie. Kolligte maak lig rondom die woning. 
Hulle loop met drie trappies af en oor ‘n sementpaadjie 
wat lei na ‘n leë parkeerarea terwyl die sekuriteitsmanne 
op die stoep bly staan en hulle dophou. Hy wens daar het 
motors gestaan en hy kon die registrasienommers 
memoriseer, maar daar is nie so ‘n gelukkie nie. 
 
Arjuna draai regs en loop oor die nat grasperk en Johan 
volg en deel sy waardering. 
 
 “O, dankie Arjuna, dit is wonderlik om weer te aard so 
met my kaalvoete teen moeder aarde. Ek voel soos ‘n 
volgelaaide kapasitor wat ontlaai deur my voete.” 
 
Arjuna glimlag. “Ek verstaan, my vriend, ons is dieselfde 
aanmekaargesit. Ek weet nie hoe die moderne mens hom 
dag en nag kan isoleer van ons Moeder nie. Ek moet haar 



ook gereeld onder my voete voel en hierdie nat gras is 
perfek. Geen mensgemaakte, geïsoleerde oppervlak wat 
ons van haar weghou nie, nè?” 
 
Johan kyk terug en sien dit is ‘n groot woning. Hy verken 
die hemelruim en daar is ‘n effense skynsel behalwe die 
kolligte wat die effek van stadsligte verbloem. Hy was reg. 
Hulle is nog in die Port Elizabeth omgewing want die 
sterrehemel vertoon minder detail as op ‘n donker plaas of 
in die wildernis vêr verwyder van die effek van die 
stadsligte. 
 
Arjuna gooi sy kussing neer en neem plaas in die 
lotusposisie maar Johan verken die horison agter die 
woning en daar skuins oorkant vind hy die Suiderkruis.  
Hy draai met opset so akkuraat as moontlik sodat sy rug 
suid wys, gooi die kussing neer en gaan sit by Arjuna. 
Johan kyk om en sien daar is ‘n tafel met stoele op die 
stoep skuins agter hulle. Hy teiken die tafel en dan kyk hy 
voor hom en soek ‘n landmerk in lyn met hom en die tafel 
en vind ‘n kleiner denneboom oorkant die parkeerterrein 
tussen die ander wat nogal mooi in lyn is met hom en die 
tafel. 
 
Hy glimlag gelukkig want sy plannetjies is in plek. Ronald 
het die gewoonte om hom elke dag te sien net voor 
etenstyd in die eetsaal. Hy het gehoor hoe ‘n vliegtuig 
oorvlieg en sy armhorlosie het gewys dit gebeur elke dag 
rondom 12:40 in die namiddag. 
 
Johan kyk vir Arjuna. “So vêr het jy al jou beloftes 
nagekom en ek is so dankbaar dat ek so bietjie buitelug 
kan inkry. Hoe lyk dit met een laaste versoek, my maat?” 
 
Arjuna knipoog vriendelik. “Ek help graag. Wat is dit?” 
 
“Ronald sien my elke dag net voor etenstyd. Oortuig hom 
asseblief dat die drie van ons môre by daardie tafel op die 
stoep aansit en saam dinge bespreek voor etenstyd want ek 
wil graag die son sien. Ek voel só ingekluister in daardie 
kamer. Asseblief Arjuna! Ronald het my bewus gemaak 
van baie belangrike punte wat ek graag met julle saam wil 
bespreek. Ek en jy het tog immers dieselfde filosofiese 
agtergrond en ek het jou insig nodig.” 
 



“Miskien moet ons nou reeds die onderwerp aanraak, 
Johan. Ek neem aan Ronald het jou ingelig oor die 
Holoseen-uitwissing waarin ons ons bevind?” 
 
“Ek wil dit graag met julle twee saam bepreek. Dit is altyd 
net Ronald en ek. Hy het goeie argumente, maar ek het jou 
insig nodig want wat hulle van my verwag, is eties 
heeltemal onaanvaarbaar vir my.” 
 
“Wat ons van jou verwag is dieselfde as wat Vishnu van 
jou verwag, Johan.” 
 
“Arjuna, Ronald het gister finaal oop kaarte met my 
gespeel en so te sê alles uitgelap. Ek dink nie jy besef die 
volle implikasies van waarmee hierdie mense besig is nie. 
Hulle het uiters gevaarlike virusse gekombineer en ‘n 
verskriklike biologiese wapen gemaak wat hulle nog 
verder ontwikkel het sodat die mense wat besmet word, 
redelik lank gaan lewe en in monsters gaan verander en 
hulle het my nodig om die verspreiding daarvan so 
effektief en spoedig moontlik te maak.” 
 
Arjuna skud sy kop dat hy weet. “Die wêreld is 
verantwoordelik vir die Holoseen-uitwissing! Dit is die 
enigste manier om die uitwissing te stuit en die tyd raak 
min, Johan. Ek weet meer as wat jy dink, my vriend. Daar 
is ‘n uitkoms met of sonder jou kennis, en glo my, met jou 
kennis is die uitkoms baie meer positief. Die profeet het 
my gewys. 
 
“Die profeet het uitgestel tot op die laaste sodat ons so 
gereed moontlik kan wees om dinge reg te stel, maar 
vanjaar is die laaste geleentheid. Wag ons tot volgende 
jaar, gaan ons die geleentheid verspil. Die laaste natuurlike 
verdediging teen die aktiwiteite van die mens, naamlik die 
reënwoude, begin nou afbrand. Ons moet die mens keer 
voor volgende jaar! Voor die weerstelsels heeltemal 
onomkeerbaar weghardloop en die atmosfeer heeltemal tot 
niet gaan. Vóór volgende jaar gaan die aarde suurstof en 
water begin verloor wat alle lewe uiteindelik gaan verwoes 
sodat die aarde oor ‘n redelike kort tydperk soos Mars 
gaan lyk. Dit sal die laaste finale uitwissing wees. Vorige 
uitwissings het oorlewende spesies gehad wat weer van 
vooraf kon begin ontwikkel, maar hierdie een sal finaal 



wees want slegs sommige mikroskopiese organismes kan 
sonder suurstof en water oorleef.” 
 
Johan skud sy kop moedeloos. “Ek verstaan nie hoekom is 
juis my kennis nodig nie? Die magtige Shiva kan tog 
hierdie wêreld sonder my kennis effektief tot ‘n einde 
bring?”  
 
Arjuna glimlag. “Toe Vishnu as Krishna verskyn het, kon 
hy ook sonder Arjuna die duiwelse magte 5000 jaar gelede 
verslaan het, sou hy so verkies het, maar ons moet self ons 
wêreld positief of negatief inkleur. Jou kennis om ons 
wapen deur die lug te versprei, sal alle instansies heeltemal 
oorweldig sodat dinge vinnig genoeg gebeur en die aarde 
dadelik sal begin herstel. Sou ons die wapen, soos hy nou 
is, versprei gaan daar verskeie instansies wees wat hulle 
gaan ingrawe en hierdie wêreld se duiwelse praktyke laat 
voortleef. Hulle gaan uiteindelik ‘n struikelblok wees vir 
die Nuwe Aarde wat ons weer vir Vishnu wil 
bewerkstellig om die harmonie te bring in ons deel van die 
Melkweg.” 
 
Johan skud sy kop. “Ek dink nie jy is bewus van die 
walglike goed wat Ronald en sy span reeds gedoen het nie, 
my vriend. Ek het Ronald aangevat want ek was oortuig 
julle planne sal nooit werk nie. Die wêreld is te groot en 
ingewikkeld en iewers sal ‘n land of instansie betyds 
weerstand bied teen jul wapen. Arjuna, ek wonder of jy 
weet hoe vêr Ronald en sy span gegaan het om hierdie 
ding te ontwikkel wat hulle nou wil hê ek moet makliker 
maak om te versprei?  
 
“Ronald het uiteindelik oop kaarte met my gespeel om my 
te oortuig en my gewys wat hulle ontwikkel het. Arjuna, 
onskuldige mense gaan die goed inasem. Ronald-hulle het 
die inkubasietydperk baie verkort; dus sal die besmette 
persoon die volgende dag heeltemal deurmekaar wakker 
word want sekere aspekte van die hondsdolheidsvirus het 
die karaktervormende deel van sy brein aangetas wat 
geleidelik saam met sekere aspekte van die masels en die 
encephalitis-virus sy persoonlikheid gaan verander. Die 
aspekte van die Ebola-virus gaan hom aaneen laat bloei; 
net genoeg sodat hy nie sterf nie, maar sodat hy desperaat 
vars, skoon bloed gaan soek. Ronald-hulle het selfs die 
ding verfyn en met mense in hulle laboratoriums 



geëksperimenteer tot hulle die perfekte monsters ontwikkel 
het. 
 
“Hulle het daardie metamorfose tot monsters verder 
ontwikkel op ‘n eiland in die Stille Oseaan waarheen hulle 
onskuldige families gelok het wat onder die indruk was dat 
hulle ‘n vakansie gewen het en die ding is toe daar 
vrygestel. Ronald het my gewys hoe effektief die ding is 
want selfs sonder my kennis het alle mense op die eiland 
binne ‘n maand in monsters verander. Hy glo hulle het ‘n 
metode ontwikkel waarmee hulle met my kennis dit na 
minder as ‘n week sal verkort. Hulle gaan dit op dieselfde 
eiland toets en verfyn en dan gaan hulle die wapen oor die 
hele wêreld versprei en terselfdertyd bekendstel. Presies 
hoe hulle dit gaan doen, is nog ‘n geheim. 
 
“Arjuna, die mense op daardie eiland het verander in 
monsters wat gesonde mense soek. Die monsters vorm ‘n 
kollektiewe identiteit net soos bye of miere en begin 
saamwerk en kommunikeer om in groepe saam gesonde 
mense te jag vir hul vleis en bloed. Hulle spoeg en besmet 
selfs die mense wat daarin slaag om hulle te ontduik en los 
en versprei hulle kieme orals sodat die mense wat 
weggekom het, later self in monsters verander en by hulle 
groep aansluit en help jag sodat hulle groep groter en 
sterker word. Hulle word kompeterende, gewelddadige, 
groepe mensvreters wat nie belang stel in diere nie, maar 
slegs jag vir vars mensvleis en bloed. 
 
“Arjuna, wanneer gesonde mensvleis skaars raak, begin 
hulle opbreek in groepe en jag op mekaar en die groep wat 
die oorhand kry, vreet die ander groep op.  
 
“Verder is daar nie immunisasie teen die virus nie. Ronald-
hulle maak staat op die feit dat daar altyd een persoon uit 
duisende sal wees wat ‘n natuurlike weerstand teen die 
virus sal hê of ontwikkel. Sulke mense word nie siek nie, 
maar is stilletjies draers van die virus wat ander kan 
aansteek. Hulle is die seldsame, geheime draers van 
natuurlike teenliggaampies teen die virus. Ronald glo dat 
julle profeet uitverkorenes het wat van die begin af dag en 
nag sal moet veg vir oorlewing. Hy glo julle profeet het 
reeds sulke uitverkorenes uitgeken en dat hy uiteindelik 
een of meer draers tussen die oorlewendes gaan vind wat 
natuurlike weerstand teen die virus het. Ronald glo julle 



profeet gaan hierdie uitverkore oorlewendes van die begin 
af beskerm en lei deur die hel van ‘n wêreld vol 
mensvretende monsters sodat hulle so uiteindelik draers 
sal vind en vir ons sal bring.  
 
“Ronald glo ek is ‘n belangrike lid van die span omdat ek 
nie net die vrystelling van die wapen meer effektief gaan 
maak nie, maar die profeet het hom gewys dat ek ook aan 
die einde ‘n belangrike bydrae gaan lewer om van die 
teenliggaampies van sulke draers, die span te help om die 
immunisering te maak wat die wêreld uiteindelik gaan 
verlos. Ons sal dan ‘n nuwe beskawing begin wat in 
harmonie met Moeder Aarde sal ontwikkel en uiteindelik 
die Melkweg sal koloniseer terwyl ons terselfdertyd die 
aarde as die ryk bron van alle lewe gaan herstel tot sy volle 
glorie.” 
 
Arjuna glimlag. “Dit is alles waar, Johan, ek het dit gesien. 
Die profeet gaan die toekomstige wêrelde vir jou kom wys, 
Johan, en jy sal self sien hoe groot invloed jou besluite 
gaan hê oor die uiteindelike wêreld. Daar is ongelukkig 
geen uitweg nie, want alle huidige instansies is magteloos 
teen die selfsug van die magtigste leiers en die hebsug van 
die beheerders van die geldmag om betyds die regte dinge 
te doen. Die weerstelsels gaan volgende jaar chaoties 
begin weghardloop en die enigste manier om dit te keer, is 
om die mensdom geheel en al te stuit nóg in hierdie jaar! 
En saam met jou is dit die enigste manier hoe ons dit 
effektief genoeg sal kan doen.  
 
“Die reënwoude sal weer groei. Die diere en plantegroei 
sal weer aanteel en oorneem. Jy sal verbaas wees hoeveel 
spesies wat as uitgesterf afgeskryf is of waarvan ons nie 
eers bewus was nie, gaan weer verskyn en floreer. Vandag 
is daar minder as ses persent wildlewe op die aarde oor, 
Johan. Wie gee ons die reg om die aarde so oor te neem en 
te verwoes? Die profeet het my gewys hoe fantasties ons 
Aarde gaan lyk selfs oor slegs tien jaar nadat ons huidige 
beskawing skielik tot ‘n einde gekom het, maar die tyd is 
baie min. Ons het nog net hierdie jaar, anders gaan alles 
chaoties inmekaarstort.  
 
“Ronald het jou seker ingelig dat die berekeninge van die 
wetenskaplikes geheel en al verkeerd is. Dinge werk 
logaritmies en ons uurglas loop baie vinniger uit as wat 



hulle voorspel. Ons is gereed en gaan hierdie jaar die ding 
vrystel met of sonder jou hulp. As ons langer wag, gaan 
ons verby die punt van omkeer. 
 
“Daar gaan nie genoeg plante wees met chlorofil en alge 
met chloroplasma in die oseane om die atmosfeer te herstel 
nie en koolstofdioksied gaan logaritmies hand uitruk. Die 
weerstelsels gaan alles begin verwoes; mens en dier, sodat 
die aarde uiteindelik net soos Mars sonder suurstof en 
water soos ‘n ronde, dorre woestyn gaan wees.” 
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“Ag, moenie so kwaai wees nie. Dis laat, skakel die 
rekenaar af en kom stap saam met my. Asseblief.” 

Sy het sowaar na die mansmens verlang. Sy swig 
voor die sagte manier waarop sy mooi oë pleit, stoor haar 
werk en stoot die stoel op sy wieletjies weg. Hy het 
buitendien haar konsentrasie verbreek. 

Die strand is verlate. Die wind piets die sand teen 
haar kaal bene. Bruin skuim maal skulpgruis tussen die 
rotse. Anton vou sy arm om haar toe sy ril. In die holte van 
`n groot rots, skulp haar toe met sy groot lyf teen die koue. 



Sy leun teen die rots agter haar aan, ergerlik vir 
haarself. Wat maak sy hier saam met hom op die strand? 
Dis verspot om in die hierdie weer rond te loop. Wat is dit 
in hierdie man wat haar teen haar aard laat optree? Wat 
haar hart soos `n tiener op loop sit as sy hom sien? 

“Sonnika, waarom het jy jou hier op Sonnebaai kom 
afsonder?” lok hy haar sonder omhaal van woorde uit. 

”Hoekom wil jy weet?” 

“Omdat dit vir my belangrik is.” 

Sy kyk op in sy oë wat haar vashou soos die oggend 
in die kerk. Miskien sal dit haar goed doen om te praat. Sy 
gaan sit met haar kop op haar knie en bêre haar voete in 
die sand. Miskien sal hy verstaan waarom sy nie kans sien 
vir `n verhouding nie, as sy hom van Beyers vertel. Dis 
egter nie vir haar maklik nie. Sy voel verneder deur Beyers 
se optrede. 

“Oos Londen het vir my te klein geword, ek moes 
wegkom. Almal wou by my weet hoekom dokter Beyers 
Human so skielik weg is. Almal het verwag dat ons 
binnekort sou verloof raak.  Ek is daarna na sy 
spreekkamers, maar dokter Pieter, sy vennoot was net so 
geskok. Hy het darem gereël vir locum. Van sy vennoot is 
ek na Beyers se ouers met die hoop dat hulle sal weet wat 
aangaan. Hulle het ook net soos ek `n SMS gekry om te sê 
hy het veilig gery. Sy ouers glo hy is weg omdat ek die 
verlowing uitgestel het. Niemand wil glo dokter Pieter het 
hom oorreed om te gaan rus nie.” 

Sy wikkel haar tone in die warm sand. “Maar selfs 
dokter Pieter het nie verwag Beyers sou oornag padgee 
nie. Ek het gehoop hy sal bel of `n briefie iewers in die 
huis vir my gelos het om te verduidelik hoekom hy so 
skielik weg is, maar daar was niks. Ek het selfs die 
snippermandjie omgekeer. Hy is weg en het my met vrae 
gelos. Twee dae later het ek `n boodskap gekry dat hy nie 
kans gesien het om afskeid te neem nie. Hy is moeg en wil 
dae lank net slaap en daarna deur die land toer.” 

Sy maak haar hare in haar nek bymekaar en skud 
haar kop. “Anton, sê my, wat laat `n gewilde en 
suksesvolle dokter besluit om sonder waarskuwing of 
groet pad te gee?” 



“Ek wil liewer nie `n mening waag nie.” 

“Ek kon nie aangaan met my lewe asof niks gebeur 
het nie. Almal wou weet waarom dokter Beyers so skielik 
weg is? Is dit omdat ek die verlowing uitgestel het? Het  
ons die laaste aand rusie gemaak? Ek kon skree, want ek 
ken self nie die antwoord nie. Ek is bekommerd omdat hy 
altyd moeg en gespanne was. Hy het my egter verseker hy 
is net oorwerk en oorweeg dit om iewers op `n stil plek te 
gaan rus. Ek het nooit verwag hy sou so halsoorkop weg 
gaan nie. Hy het darem  gereël vir `n locum.  Ek is kwaad. 
Hoekom het hy nie vir my gesê hy gaan weg nie. Ek weet 
nie eens waar hy is nie.” 

Anton steek sy hande uit om haar nader te trek, 
bedink hom en druk sy hande in sy broeksakke. 

“Hy is baie bemind. Almal in Oos Londen hou my 
verantwoordelik vir sy skielike vertrek. Al sê hulle dit nie, 
weet ek wat hulle dink. Ek kon nie meer al die beskuldigde 
kyke en die eindelose vrae hanteer nie. Dis die rede 
waarom ek hier bly.” 

“Mense kan baie takloos wees. Kom, ons gaan terug, 
jy is moeg.” Hy sal geduldig moet wees met haar. Sy het 
baie seergekry, dit sal tyd neem vir haar om haar 
teleurstelling te verwerk. As dit ooit gaan gebeur. 

In die tent bly hy onseker staan. Sy het haar in `n 
hopie op `n gemakstoel bymekaar gemaak. Sy is `n 
pragtige prentjie in `n wit kortbroekie, blou hempie, met 
ligte hare wat oor die een kant van haar skouer tuimel. Hy 
moet liewer loop voor hy weer droogmaak, maar hy wil 
haar nie nou alleen los nie. Hy trek `n stoel nader en gaan 
sit langs haar. “Vertel my van jou ouers. Is hulle nie 
bekommerd oor jou nie?” probeer hy haar gedagtes weglei. 

“Nee, dit was ons geliefkooste staanplek. Hulle ken 
die twee getroude paartjies in die woonwaens langs my. 
Hulle is in Los Angeles.” 

“Het hulle jou hier alleen gelos?” 

“Moenie so ontevrede frons nie. Dit was nie vir hulle 
maklik om sonder my te gaan  nie. Hulle het aangeneem  
ek sal saam gaan, want ek kan orals skryf. Maar, ek sien 
nie kans om deel te wees van `n gejaagde lewe van glans 



en die blootstelling aan die media nie. Hulle was 
buitendien altyd te besig om my iewers in hul gejaagte 
lewe in te pas. Omring deur kunstenaars, bewonderaars of 
besig met oudisies. Toe hulle altwee rolle in Lovesong kry, 
het hulle besluit om te emigreer.” Sy glimlag. “My pa 
speel die rol van `n edelman.” 

“Sonnika Shaw...? Is jy die dogter van Peter Shaw, 
die akteur met die ongelooflike stem?” Sy knik. 

“Ek kan dit nie glo nie. Jou ma, Wandra Shaw besit 
die gawe om haar in enige karakter in te leef. Sy is 
fantasties.” 

“Dankie.” 

“Ek sou hulle graag wou ontmoet.” 

“Ek skype hulle more. As jy wil kan ek jou 
moremiddag aan hulle voorstel.” 

“Wonderlik. Dankie.” Dis laat toe hy eindelik besluit 
om te loop. Haar hart raak buite beheer toe hy sy sexy 
sitvlak oplig en regop kom. Sy kan nie verhelp om te staar 
nie. Sjoe, die man is `n sondige verleiding. Buite hou hy 
aan die tentflappe vas, steek sy kop deur die opening en 
knipoog stout. “Sien jou more.” 

Anton de Ridder staan vroeg oggend in `n rubberpak, 
lyfplank onder die arm en paddavoete in die hand voor 
haar tent en drup. Hy is `n toonbeeld van brute manlike 
krag. “More. Die branders was perfek, ek kom koffie 
bedel...asseblief.” 

Sy sluk. “Jy`s hopeloos te vroeg. Ek het jou 
vanmiddag verwag.” Hy is lastig. Weet hy ooit wat hy aan 
haar doen? Hoe kan sy skryf met die bewuswording van `n 
man soos hy wat haar van haar innerlike kalmte beroof?  
Sy trek haar skouer met `n magtelose gebaar op en gee oor.  
Sy kan hom nie wen nie.  “Nou goed, sit solank hier buite 
en droog word, ek sal gaan koffie maak.” Toe sy later met 
twee bekers koffie uitkom, lê hy toe oë, hande onder sy 
kop in `n swart oefenbroekie en `n blou T-hemp op haar 
dekstoel. “Ek het gou by my plek gaan aantrek.”   

Sy haal vlak asem. Vir wat moes hy sy groot lyf hier 
voor haar tent kom uitstal? So `n oordoses manlikheid 



vroeg op haar nugter maag is dodelik vir haar gestel. Waar 
dink hy moet sy nou kyk sonder om teen `n breë gespierde 
lyf vas te kyk? Vermetelde vent! Sy moes hom met `n 
verskoning weggestuur het, baklei sy met haarself. 

Toe hy haar sien, stut hy hom op sy elmboog en kom 
vinnig regop. “Verskoon my voorbarigheid om hier voor 
jou tent te kom plak. Ai, ek ruik koffie,” snuif hy, kantel 
sy kop en boul haar met `n breë glimlag uit. Hy vat die 
beker by haar. “Baie dankie, jy`s dierbaar.” Hy proe 
versigtig aan die warm koffie en lek oor sy onderlip. “Dis 
heerlik. Twee lepels suiker met melk, hoe het jy geweet?” 
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