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Vasgevang - 37. Die uurglas loop leeg 
 
Hy gryp Isaac se pinkie. “Ek wonder of ek nie gou-gou 

vir jou net moet demonstreer dat ek ernstig is nie.” 
 
Dit lyk asof hy enige oomblik die pinkie in die verkeerde 

rigting gaan afbreek. 



 
Chloe raak yskoud en baklei desperaat om los te kom in 
haar stoel alhoewel sy weet dit is onmoontlik en sy 
probeer skree maar daar kom net ‘n gemompel verby die 
kleefband. Sy skud haar kop woes heen en weer terwyl sy 
enige oomblik verwag dat hy Isaac se vinger gaan breek... 
 
Die Skrif van Onheil – 36. Operasie Spinnerak 
 

Nico is saam met Francois, ‘n oud-Franse legioensoldaat, 
goed gekamoefleer en versteek tussen die bosse aan die 
oewer van die Baakensrivier. Hy het die piekniektafel 
waar hy die professor die vorige keer ontmoet het aan die 
oorkant van die Baakensrivier, in sy skerpskutgeweer se 
teleskoop. 

 

Hart sonder remme - 15 

Anton het haar ontspoor met sy onnutsige blou oë en 
ongelooflike mooi stem.  Die bewuswording van sy brute 
manlikheid is vir haar `n onbekende ervaring. Vir die 
eerste keer weet sy waarom sy haar nie aan Beyers kon 
verbind nie. Daar is geen vonk nie. 

Holoseen: Finale uitwissing? 

Nie almal stem saam dat ons reeds in die sesde uitwissing 
is nie, maar dat ons opbou daarheen en dat daar in ’n 
stadium ’n onomkeerbare klimaks sal kom! 

Wanneer? Ons weet nie. Dalk soos bankrotskap. Eers 
geleidelik en dan eensklaps! 
 

Vasgevang  
 
Oorlewing tussen raaisels 
 



 
 
37. Die uurglas loop leeg 
 
Chloe voel magteloos hier waar sy vasgenael sit in Isaac 

se kombuis.  
 
Hierdie is ‘n doodloopstraat! 
 
Die moordenaars lyk nou in volle beheer te wees. Hy sê 

hulle is twee broers? Hunter was so vol selfvertroue dat hy 
naby aan sukses is, maar dit lyk nou andersom! 
 
En nou moet sy help om hom in ‘n lokval in te lei! 
 
Sy gaan nie die twak glo wat hierdie man kwytraak oor 

Tony en Hunter nie. Daar is te veel dinge wat in die lug 
hang en nie sin maak nie. Sy is egter nie in die posisie om 
hom uit te vra en te bevraagteken nie. Sy en Isaac is beide 
ten volle aan hierdie koelbloedige monster se genade 
oorgelewer. Hy het erken hulle het Tony en Clea vermoor 
deur hulle whiskey te dokter. Sy is seker hy en sy broer sit 
agter Quinn se moord en die aanslag op Lyle en Zoey se 
lewens. Sy is seker die man probeer haar doelbewus om 
die bos lei deur Tony en Hunter soos die kriminele te laat 
lyk.  
 
Watter bose speletjie word hier met hulle lewens gespeel? 
 
Die man praat weer agter haar en sy growwe, hees stem 

laat haar hoendervleis uitslaan. 
 
“Jy weet nou wat aangaan en dit is tyd vir aksie. Jy beter 

doen presies wat ek sê of dinge gaan lelik uitdraai vir julle 
tweetjies: sê dit nou hard en duidelik.”  
 



Chloe ruk en haar hart spring in haar keel soos sy skrik 
toe hy dit weer kliphard uitskree: “Hunter, die deur is oop! 
Kom solank binne!”   
 
Wat maak dit tog saak? Hunter is nie hier nie! Sy skree 

desperaat hard en probeer so oortuigend moontlik wees om 
hom tevrede te stel. 
 
“Hunter die deur is oop! Ek is net besig! Kom solank 

binne!” 
 
“Pragtig! Ek is baie beïndruk, Chloe, dit was baie 

oortuigend!” 
 
Chloe hoor ‘n effense gekreun. Sy loer na Isaac. Hulle 

geskree het hom seker effens wakker gemaak. Skielik voel 
sy iets oor haar mond en dan kleef dit reg rondom haar kop 
en weer oor haar mond soos die man hardhandig haar reg 
om deur haar mond asem te haal met kleefband afsny. Sy 
soek verskrik lug deur haar neusgate en voel meteens 
dankbaar vir die asem wat sy daar inkry. Haar 
weerloosheid is nou oorweldigend en haar hart galop 
terwyl sy haar probeer kalmeer en haar asem deur haar 
neus reguleer. 
 
Dan sien sy swart leerstewels en ’n denimbroek soos die 

man van agter af tussen haar en Isaac deurloop. Sy besef 
hy gaan voor haar kom staan en sy kyk verskrik af. Sy wil 
desperaat skree dat sy nie sy gesig wil sien nie, maar sy 
kan nie. Sy mag nie sy gesig sien nie want die moordenaar 
sal mos nie lewende getuienis agterlaat nie! Hoekom 
bederf hy nou alles en kom hy vorentoe? Beteken dit dat 
daar klaar besluit is om hulle om die lewe te bring? Tóg, 
hy gun haar suurstof! Wat is sy plan? 
 
Die man staan nou reg voor haar terwyl sy haar kop 

desperaat geknak hou en haar oë toeknyp. Sy voel ‘n 
leerhandskoen onder haar ken en dan forseer die man haar 
kop op sodat sy moet opkyk na hom toe, maar sy knyp 
haar oë styf toe en hoor ‘n sadistiese laggie terwyl hy haar 
ken seer vasklem en haar kop oplig. Die vark verlustig 
hom in haar weerloosheid! Geniet die pes homself? Sy 
voel lus om hom te spoeg maar is dankbaar die kleefband 
beskerm haar teen die impulsiwiteit. 
 



Sy bespeur ‘n effense vermaaklike stemtoon. “Maak oop 
jou oë!” 
 
Sy probeer haar kop heen en weer beweeg in teenkanting 

teen sy stewige greep om haar ken en knyp net haar oë nog 
stywer toe. “Indien jy nie nou dadelik jou ogies oopmaak 
nie, gaan ek jou baie seermaak tot jy tog uiteindelik bes 
gee.” 
 
Chloe voel asof sy die laaste bietjie hoop om oorlewing 

weggooi toe sy haar oë moedeloos oopmaak maar dan 
sypel die hoop weer stadig terug in haar wese. Hy dra ‘n 
swart balaklawa sodat sy net sy wrede, swart oë sien. Sy 
bestudeer die duiwel.  
 
‘n Reuse monster van ‘n man! Nie een van die 

hemelbesems nie! In haar lewe sal sy sal nooit ‘n kat se 
kans staan teen hierdie soliede, bultende spiermassa sonder 
nek nie. Die spiere rek sy swart T-hemp sodat dit styf soos 
‘n tweede vel oor hom span. Hy lyk kliphard. Sy het nog 
nooit sulke boomstomparms in lewende lywe gesien nie! 
Selfs die swart denimbroek span styf oor die gespierde 
bene. Sy dink dadelik aan Batista van MMA. Sy let op 
daar is swart stukke kleefband orals op sy arms wat baie 
tatoes verbloem. Dit is verdere bevestiging dat die man nie 
later op een of ander manier uitgeken wil word nie en dit 
gee haar baie hoop maar ook ‘n leidraad. 
 
Chloe onthou dat Hunter ‘n tronk in George sou besoek 

het en die baie versteekte tatoes beteken waarskynlik die 
man is ‘n ou, geharde tronkvoël. Beteken dit Hunter het 
die tronk gaan besoek waar hierdie man voorheen 
opgesluit was om meer van hom uit te vind? Chloe kyk na 
die man se kneukels. Die leerhandskoene wat hy dra, bult 
rondom sy verhewe kneukels wat letsels moet wees van 
professionele, staande vegkuns maar hy is ook soos ‘n 
stoeier gebou en is waarskynlik ook dodelik van naby of 
op die grond soos ‘n goed afgeronde, veelsydige 
hokvegter. Daar is ‘n rol half gebruikte kleefband in sy 
linkerhand. 
 
Die growwe stem praat weer terwyl hy sy stewige klem 

op haar ken los en effens terugstaan: “Sien jy nou, Chloe, 
jy hoef niks te vrees nie, solank jy net doen presies wat ek 
jou beveel.” 



 
Chloe knik haar kop vinnig op en af dankbaar vir die 

bietjie genade wat hierdie gevaarlike monster haar gun.  
 
Die man draai om en loop oor na Isaac en die spanning 

trek haar maagspiere saam sodat sy naar begin voel. Sy wil 
skree maar die verdomde kleefband ontneem haar van 
beide die reg tot beweging en kommunikasie en sy hoor 
net haar eie hulpelose mompelende geluidjies. 
 
Die man klap Isaac verskriklik hard sodat sy kop woes na 

een kant toe ruk. “Word wakker! Word wakker! Die dag 
word al kakker!” 
 
Isaac kerm en soos blits tref die volgende klap hom sodat 

sy kop anderkant toe ruk. Isaac word finaal wakker en kyk 
verward rond en Chloe sien hoe hy skrik toe hy haar 
vasgebind sien met die kleefband om haar mond. Hy frons 
verskrik en beur tevergeefs teen die meedoënlose greep 
van die kleefband wat hom aan die stoel vaspen. 
 
Isaac kyk op na die reus voor hom. “Wat is jou plan met 

ons? Kom ons los haar hier en dan ry ons met my BMW 
na die ATM en jy neem my geld en kar. Ek gee jou alles 
wat ek besit. Los haar net uit, asseblief!” 
 
Die volgende oomblik trek die reus die kleefband los, 

plak en draai dit ook om Isaac se mond en kop en hy gee 
hom ‘n ligte klappie oor sy wang. “Jy praat te veel. Laat ek 
jou liewers stilmaak voordat ek jou per ongeluk doodklap 
soos ‘n lastige kokkerot.” 
 
Hy kyk na Chloe. “Sien Chloe, ek het nie tyd vir hierdie 

Slim Jan nie en sal hom met graagte ordentlik wil 
verrinneweer net vir die plesier daarvan. Jy gaan presies 
doen wat ek sê, want indien nie, gee jy my die verskoning 
om myself gate uit te geniet.” 
 
Hy gryp Isaac se pinkie. “Ek wonder of ek nie gou-gou 

vir jou net moet demonstreer dat ek ernstig is nie.” 
 
Dit lyk asof hy enige oomblik die pinkie in die verkeerde 

rigting gaan afbreek. 
 



Chloe raak yskoud en baklei desperaat om los te kom in 
haar stoel alhoewel sy weet dit is onmoontlik en sy 
probeer skree maar daar kom net ‘n gemompel verby die 
kleefband. Sy skud haar kop woes heen en weer terwyl sy 
enige oomblik verwag dat hy Isaac se vinger gaan breek, 
maar dan los hy dit skielik en loop verby hulle en verdwyn 
agtertoe terwyl hy sadisties lag. 
 
Dit is skielik stil en hulle loer vir mekaar maar kan niks 

doen of sê nie behalwe om net na mekaar te staar tot hulle 
nekke te styf raak en hulle weer voor hulle moet kyk. 
 
Waar is die vent? Staan hy hier reg agter hulle en hou 

hulle dop of het hy gaan rus in ‘n ander vertrek totdat die 
tyd aanbreek om Hunter in die lokval te lei? Hy gaan haar 
seker dwing om Hunter te bel later vanoggend? Probeer sy 
op enige manier vir Hunter waarsku, is Isaac in gevaar. 
Verdomp! Hulle is geheel en al in ‘n doodloopstraat. Hulle 
uurglas is besig om vinnig leeg te loop en dit voel asof die 
vervlakste getik van die groot horlosie teen die 
kombuismuur maar net die feit beklemtoon soos dit die 
sekondes in die stilte aftik. 
 

Vervolg volgende week uitgawe 38 

 
Die Skrif van Onheil  
 
Wanneer onheil liefde bring 
 

 
 
Operasie Spinnerak 



 

Almal is met sonsopkoms al in posisie en dit is reeds 
14:00. Hulle kan ook nie te veel agente plaas nie, want dit 
sal die vyand agterdogtig maak sou daar te veel verkeer in 
die park wees. Nico is saam met Francois, ‘n oud-Franse 
legioensoldaat, goed gekamoefleer en versteek tussen die 
bosse aan die oewer van die Baakensrivier. Hy het die 
piekniektafel waar hy die professor die vorige keer 
ontmoet het aan die oorkant van die Baakensrivier, in sy 
skerpskutgeweer se teleskoop. ‘n Portugese agent, Marco, 
wag in ‘n motor by die boonste How ingang en ‘n Engelse 
agent ook in ‘n motor by die Target Kloof ingang se 
parkeerterrein. Die Brickmakerskloof ingang het nie 
werklik ‘n parkeerarea nie en ‘n Duitse agent, Heinrich, 
hou dit eerder vanaf ‘n oorkantste woonstel dop. ‘n Agent 
wat daar op die klein grasarea in ‘n misgeplaaste motor sit, 
sal verdag voorkom. 
  
Die span hoop dat die okkult die professor en sy dogter 
daarheen sal bring soos hy voorspel het. Hierdie sal die 
gulde geleentheid wees om die mense te volg tot by hulle 
nes. Die taakspan weet die vyand het ‘n apparaat wat 
hommeltuie se seine versteur; dus is die enigste manier om 
hulle eers te voet en daarna met agente wat mekaar via 
voertuie aflos, te volg. ‘n Helikopter is ook gereed om te 
help van baie hoog af sodat hy nie bespeur sal word deur 
die vyand nie. Almal is goed voorberei en gereed. Nico 
vermoed die taakspanleier, Morrison, het Francois aangesê 
om hom dop te hou en te verseker hy gehoorsaam hierdie 
keer al sy bevele haarfyn.  
 
Die radio kraak en Nico hoor Heinrich se sterk Duitse 
aksent vanaf die woonstel. “Daar het ‘n swart BMW onder 
by die Brickmakerskloof ingang op die gras geparkeer. Ek 
zoom nou in en neem solank die registrasienommer vir 
later. Die ruite is getint, dus kan ek nie sien hoeveel 
insittendes daar is nie. Oor.” 
 
Nico antwoord: “Ons het gehoor en is gereed. Oor.” 
 
Richard praat nou in sy sterk Britse aksent vanaf sy motor 
in Target Kloof. “Hier het ook ‘n swart BMW in die 
Target Kloof se parkeerterrein gestop met getinte vensters. 
Oor.” 



 
“Goed so, ons is gereed. Oor.” 
 
Morrison praat vinnig in sy sterk Amerikaanse aksent 
vanaf hulle sentrale hoofkwartier: “Hulle monitor miskien 
die radiofrekwensies; dus, stilte totdat iemand uitklim.” 
 
Nico en Francois lê en wag. Is dit net toevallig twee 
soortgelyke BMW’s of is die professor in die een en sy 
dogter in die ander een? Hulle gaan moontlik binnekort 
uitvind. 
 
Uiteindelik is dit weer Heinrich. “Aksie! Teiken 2 word 
begelei deur twee manne en is op pad vanaf 
Brickmakerskloof! Oor.” 
 
Richard volg kort op sy hakke. “Teiken 1 is op pad met 
twee manne vanaf Target Kloof! Oor.” 
 
Teiken 2 is Martie en 1 is die professor. Martie-hulle is 
nader geparkeer en behoort eerste daar te wees. Francois 
soek met sy verkyker en vind Martie en twee stewige 
manne wat haar aan weerskante vergesel soos hulle afloop 
in die rigting van die plek waar Nico Johan die vorige keer 
ontmoet het. Hy lig almal in met ‘n swaar Franse aksent. 
“Teiken 2 is in sig.” 
 
Nico fokus sy teleskoop op die inham en die sementtafel 
en wag. Francois sit die verkyker neer en kry sy 
afluisterinstrument gereed. Hy sit die oorfone op en fokus 
net soos Nico met ‘n teleskoop op die sementtafel waar die 
mense waarskynlik sal gaan sit. Die ding lyk net soos ‘n 
skerpskutter se geweer met ‘n dun pyp wat soos ‘n ekstra 
lang loop lyk. ‘n Rukkie later gaan sit een van die mans 
saam met Martie by die tafel terwyl die ander een soos ‘n 
brandwag met sy rug na hulle gaan staan en die res van die 
park bestudeer en bespied. Nico lig sy kop en maak weer 
seker alle glas is bedek sodat ‘n moontlike refleksie van 
die son hulle nie sal verraai en alles verongeluk nie en hy 
sien Francois doen dieselfde. 
 
Morrison vra. “Spinnekop 2, het julle al oogkontak en 
klank?” 
 



Nico antwoord. “Oogkontak op teiken 2. Ons wag nog op 
teiken 1.” 
 
Francois fokus op die man wat by Martie sit en wag. Hy 
verstel aan die versterker van sy afluisterapparaat. Die 
Fransman glimlag wanneer hy sukses behaal en druk ‘n 
knoppie en die stem van die man by Martie praat skielik 
duidelik genoeg oor die radio sodat almal kan hoor. 
 
“Jou oupa is op pad, Martie. Hy het afgeneem van sy 
besige program in die ondergrondse laboratorium sodat hy 
jou vinnig kan sien voordat jy na julle nuwe tuiste vertrek. 
Ek hoop jy het jou vakansie baie geniet?” 
 
Martie praat opgewonde: “Ja, dit was heerlik, oom, maar 
ek kan nie wag om my oupa weer te sien nie. Hoekom kan 
ons nie nog bly waar ons is nie en kan hy nie net elke dag 
werk toe gaan soos met sy ou werk nie? En hoekom word 
ons so opgepas?” 
 
“Martie, daar is gevaarlike terroriste wat jou oupa wil 
verhoed om ons te help om die wêreld van uitwissing te 
red. En jy is sy kleindogter! Dus; ons moet julle altwee 
beskerm te alle tye. Hy sal binnekort vir jou verduidelik. 
Hy is amper hier.” 
 
Nico praat nou: “Teiken 1 is hier! Daar is slegs een man 
nou saam met hom. Die ander een het seker agtergebly as 
brandwag op die uitkyk na verkeer vanaf daardie rigting 
van die park. Daar sit nou een aan tafel en twee 
brandwagte staan en bespied die res van die park.” 
 
Martie se stem kom opgewonde oor Francois se apparaat 
en Nico sien hoe sy opspring, na Johan toe hardloop en 
hom omhels. Hy voel jammer vir die arme man. “Oupa, ek 
het so verlang!” 
 
Nico hoor Johan se stem: “Martie, my liefling, kom ons 
gaan sit by die tafel. Dan vertel jy my alles van jou 
vakansie.” 
 
Morrison is nuuskierig. “Is dit Afrikaans wat die teikens 
daar praat, Nico? Oor.” 
 
Nico antwoord vinnig. “Ja.” 



 
Morrison weer. “Goeie ding ons neem die klankbaan op. 
Jy sal later moet vertaal.” 
 
“Oupa, ek hoor jy is die belangrikste mens op aarde en dit 
is hoekom ons opgepas word. Daar is glo terroriste wat 
oupa wil verhoed om die wêreld te red van uitwissing. 
Hulle het aan my verduidelik dat indien oupa nie betyds 
help nie, gaan die aarde vanaf volgende jaar suurstof en 
water begin verloor en nie lank nie dan gaan dit soos Mars 
droog en dor word sonder lewe, oupa! Is dit waar?” 
 
“Dit is reg, my liefie, maar vertel my eers waar was julle 
orals en wat het julle gedoen?” 
 
“Ek het saam met die kinders van die mense wat saam met 
oupa werk, vakansie gehou. Ons gaan saam met hulle in 
een dorp woon wat beskerm is teen die terroriste wat die 
wêreld wil beëindig. Ons het in ‘n private straler gevlieg 
van die een mallemeule na die ander en die grootste roller 
coasters saam gaan ry. Ek is mal oor my nuwe maatjies. 
Hulle is van orals oor die wêreld en hulle is briljant en 
slim. Hulle gaan na ‘n spesiale skool waar hulle spesiaal 
opgelei en slim gemaak word om eendag die ruimte te 
verken, oupa. Hulle sê ons gaan eendag die Melkweg 
koloniseer wanneer die nuwe wêreld begin. Ons gaan in ‘n 
ronde kunsmatige aarde in die ruimte woon terwyl die 
aarde gaan krioel van baie meer plante en diere as wat daar 
ooit was. Die aarde gaan ons voorsien van organiese 
materiaal waarmee ons deur die Melkweg gaan reis en 
lewe begin op die naaste planete in ons kunsmatige aarde! 
Hulle het my so baie vertel en geleer, Oupa, ek is so 
opgewonde! Oupa moet asseblief vinnig maak in die 
laboratorium en klaarkry sodat ons saam met ons nuwe 
familie ons nuwe lewe kan begin! Ek kan nie wag nie!” 
 
“Ek belowe ek sal so vinnig maak as wat ek kan, liefie. Jy 
is alles in my lewe.” 
 
Nico sien skielik ‘n jong seun in sy teleskoop wat 
verbystap terwyl die lyfwagte hom fyn dophou. 
 
Johan staan op. “Jammer, my kind, wag net gou hier. Ek 
het ‘n groot nood wat ek sommer gou-gou daar tussen die 
struike teen die krans wil verlig, my kind.” 



 
Nico praat opgewonde: “Teiken 1 gaan nou waarskynlik 
die eier plant!” Die eier is die kode wat die posisie van die 
vyand waar hulle Johan aanhou, gaan verklap. 
 
Morrison klink opgewonde: “Kom ons hoop so. Dit sal ’n 
deurbraak wees!”  
 
Een van die lyfwagte kyk om toe Johan opstaan en hou 
hom dop toe hy tussen die bossies gaan staan. Hy lyk 
agterdogtig en dan stap hy nader en dit lyk asof Johan 
onbewus is daarvan. 
 
Nico deel sy vrese met die ander. “Verdomp! Die een man 
is agterdogtig, ek hoop nie hy vang hom uit nie.” 
 
Morrison klink angstig: “Wat gaan aan?” 
 
Die man se Indiese aksent klink skielik hard oor die 
afluisterapparaat.  
 
“Wat maak jy! Wat het jy in jou hand! Gee dit hier, 
onmiddellik!” 
 
“Los my uit!” 
 
Die ander lyfwag kom nou ook nader om te sien wat 
aangaan terwyl Johan probeer wegkom vanaf die een wat 
met hom besig is.  
 
“Los my arm uit! Dis net Sanskrit hierdie wat ek altyd 
skryf! Is jy simpel?” 
 
“Wat gaan aan, Oupa!” 
 
“Gee die ding hier! Hoekom hou jy dit van my weg! Wat 
probeer jy wegsteek vir ons! Die man voer iets in die 
mou!” 
 
Nico sien die jong seun terugkom en loer wat aangaan en 
hy staan en kyk vir die mans. Johan gooi die boekie 
desperaat weg en dit land voor die seun. Hy tel dit op en 
kyk verskrik toe die mans Johan aanrand en Martie 
ontsteld begin skree. Die man by Martie gryp haar en hou 
haar vas. Nico sien hoe een van die mans ‘n mes in die lug 



hou en hy haal dadelik sy skerpskutgeweer oor. Die plan 
was glad nie om iemand te skiet nie, maar hy gaan nie 
toelaat dat hulle sy professorvriend doodsteek nie. 
 
Morrison skree oor die radio: “Wat de hel gaan aan daar! 
Praat met ons!” 
 
Nico voel die loop van ‘n pistool teen sy nek en kyk in 
Francois se oë as die Franse legioensoldaat hom dringend 
waarsku: “Trek daardie sneller, en ek skiet jou vrek, okei!” 
 
Hulle hoor ‘n vreemde, dringende stem. “Nee, moenie 
hom steek nie asseblief!”  
 
Nico ignoreer Francois en kyk in die teleskoop wat 
aangaan.  
 
Die mans kyk na die seun wat met die boekie in sy hande 
staan en dan spring die seun om en verdwyn terwyl die 
mans op hom skree om die boekie te laat val.  
 
Nico swets en lig die ander in. “’n Seun wat verbygekom 
het, is besig om met ons eier weg te hardloop! Verdomp!” 
 
Nico los die geweer en gryp Francois se verkyker en soek 
in die rigting waarheen die seun verdwyn het. Hy vind 
hom terwyl hy nael met die voetpad na die boonste deel 
van die park. Die mannetjie hardloop vrek vinnig. Hy sien 
die twee lyfwagte is ook op pad. 
 
“Die seun hardloop in die How ingang se rigting! Marco, 
volg hom of keer hom voor en neem die verdomde eier 
af!” 
 
Morrison gee instruksies. “Marco, jaag onmiddellik op en 
versper die How ingang met jou motor voordat die seun 
daar aankom. Hy moet deur die smal motorhek. Daar is 
heinings aan daardie kant!” 
 
Nico waarsku: “Maak gou! Die mannetjie hardloop soos 
blits.” 
 
Nico kyk weer terug wat aangaan by die professor en sy 
dogter en hy sien die ander lyfwag het vanaf Target kloof 



by hulle aangesluit en die twee mans help nou Johan tot by 
die tafel. 
 
Martie se huilende stemmetjie is duidelik oor die apparaat. 
“Hoekom het hulle oupa aangeval? Is oupa okei?” 
 
“Ja, ek is reg, Martie. Jammer, dit was net ‘n misverstand. 
Die sekuriteitsmense is baie versigtig en hulle het gedink 
ek verbreek sekuriteitsreëls. Dit is al.” 
 
Die man wat met Martie daar aangekom het, vra om 
verskoning. “Jammer, Professor, ek weet nie wat hulle 
besiel het nie. Hulle het baie om te verduidelik. Dit was 
heeltemal onnodig om u so te hanteer. Jammer, Martie, ek 
gaan seker maak daardie manne word gestraf vir hulle 
onverantwoordelike optrede. So iets sal nooit weer gebeur 
nie, ek belowe.” 
 
Nico sien die man praat oor sy handvrye stelsel seker met 
die mans wat agter die seun aangehardloop het.  
 
“Waar is julle nou? Nee, los hom, julle sal hom tog nie 
nou kry nie. Kom dadelik terug en kry ons by die motors. 
Ons gaan solank.” 
 
Hy praat vriendelik met Johan en Martie: “Ek is jammer, 
maar julle sal nou moet afskeid neem vir eers. Ek is 
jammer, julle kuiertjie is so lelik verongeluk deur my 
manne.” 
 
Johan en Martie omhels mekaar: “Ek sal my bes doen om 
jou so gou moontlik weer te sien, Martie. Geniet jou nuwe 
maatjies. Ek sien jou weer binnekort, ek belowe.” 
 
Francois skakel sy apparaat af en breek dit op en begin dit 
wegpak terwyl Nico die ander inlig. “Hulle is op pad terug. 
Dit is tyd vir Spinnerak. Wees gereed!”  
 
Marco se stem: “Die seun daag nie op hier by die ingang 
nie. Ek wonder of hy nie miskien iewers in die park 
wegkruip nie?” 
 
Nico skud sy kop moedeloos. “Hy het vrek vinnig 
gehardloop. Ek dink jy was te stadig, ou man! Hy is seker 
voor jou daar uit! Verdomp! Ek dink nie hy sal die risiko 



waag om in die park weg te kruip nie! Ry gou eerder uit en 
soek hom rondom St. Georges!” 
 
Nico en Francois pak vinnig op en hardloop na hulle 
voertuig wat staan en wag in Valley Road terwyl hulle 
inluister oor hulle handvrye toestelle. Hulle sit en luister in 
watter rigting die twee BMW’s beweeg soos die een agent 
na die ander mekaar aflos en ongemerk oor ‘n afstand 
volg. Hulle is gereed indien hulle hulp benodig word. 
Hulle hoor hoe die een agent by die ander oorneem en die 
motors volg. Uiteindelik kyk Nico en Francois vir mekaar 
en frons wanneer die motors nader aan dieselfde area 
begin beweeg asof hulle gaan ontmoet. 
 
Skielik heers daar totale verwarring onder die agente en 
Morrison vra verduidelikings: “Wat de joos is aan die 
gang?” 
 
Marco verduidelik: “Ek en Haasbroek is al twee hier by 
Kentucky Fried Chicken in Newton Park. Ons het altwee 
motors gevolg tot hier en hulle staan hier langs mekaar 
geparkeer!” 
 
Morrison is ontstoke. “Dit maak nie sin nie! Wat gaan 
aan?” 
 
“Ons weet nie. Daar het ‘n swart man uit elke motor 
geklim en die twee menere sit nou en eet saam iets in 
Kentucky? Haasbroek het langs een geparkeer en sit daar 
en wag. Hy gaan probeer sien wie binne sit. Miskien is dit 
net die chauffeurs wat uitgeklim het.” 
 
Morrison is bekommerd: “Dit klink verdag, iets is 
verkeerd? Is julle seker dit is die regte motors.” 
 
“Die registrasienommers bevestig dit.” 
 
Morrison gee instruksies. “Marco, gaan kry iets daar binne 
en kyk of jy die twee menere se gesprek kan afluister.” 
 
Marco antwoord skielik. “Nee wag, daar kom hulle nou 
uit. Hulle is op pad na die motors. Gee Haasbroek ‘n kans 
om in te loer.” 
 



Almal wag in spanning op nuus vanaf Haasbroek en dan 
kom die nuus in sy sterk Nederlandse aksent: “Ek het baie 
slegte nuus, menere. Die twee mans het ingeklim en hul 
vensters afgedraai en met mekaar gepraat. Die motors is 
leeg. Hulle is die enigste insittendes!” 
 
Morrison skree verwoed: “Wat de joos! Hoe de hel!” 
 
Daar volg ‘n ongemaklike stilte en dan kom sy stem weer: 
“Verdomp! Ek het onraad vermoed omdat altwee deur 
daardie ondergrondse parkeerterreine beweeg het. Die een 
by Green Acres en die ander by Moffet on Main. En ek 
was reg! Die bliksems het natuurlik vinnig motors 
omgeruil net op die regte oomblik buite sig en die getinte 
ruite het ons om die bos gelei. Vervlaks!” 
 
Weer volg daar stilte terwyl almal sit en peins voor 
Morrison weer praat. “Nico, kry jou bas onmiddellik by 
die naaste polisiestasies en sorg dat die inspekteurs ons 
dadelik sal inlig oor enige gebeurlikheid wat verband hou 
met die seun wat weggehardloop het! Ons moet daardie 
mannetjie opspoor! Die kanse is groot hulle gaan hul nes 
verskuif en jou kode is nou nikswerd maar ‘n mens weet 
nooit. Dis in elk geval al wat ons nou het. Vervlaks!” 
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Hart sonder remme – 15 

 

Deur Mattie Pansegrouw 



Sy het geraai en nie omgegee of dit is hoe hy dit 
drink nie. Sy voel skuldig toe sy sien met hoeveel genot hy 
die koffie drink. Sal sy oë net so blink as hy haar sagte lyf 
teen sy gespierde groot borskas vasdruk en haar soen?  Net 
die gedagte daaraan, laat haar ingewande sing. 

“Sonnika, dink jy ook soms aan die oggend in die 
kerk waar alles vir ons twee begin het?” skiet hy die vraag 
op haar af.  Sy verstyf. Moes hy nou weer die herinnering 
ophaal van daardie oomblik wat haar snags laat wakker lê? 

“Watter begin?” Moedswillig gee sy voor sy weet nie 
waarvan hy praat nie; bang hy sal agterkom watter 
verwoestende uitwerking hy op haar emosies het.  

“Sonnika, moenie stry nie, ek weet jy onthou die 
wonder oomblik toe ons vir die eerste keer in mekaar se oë 
gekyk het.” Hy sit sy beker langs die stoel op die grond 
neer, staan op, vat haar hande en trek haar op.  Sy oë 
verdonker en gloei uitdagend in hare toe hy vooroor buk 
en haar liggies op die mond soen. “Net sodat jy weer 
onthou,” fluister hy teen haar mond.” Sy snak na asem en 
klou aan sy skouers vas toe die wêreld om haar in die 
rondte tol. 

Sy selfbeheersing knak. Hy trek haar stywer teen 
hom vas en soen haar met honger passie. Hy kan homself 
skop toe hy tot besinning kom en kyk in haar oë wat 
gitswart in syne vonk. Hy los haar, staan vinnig weg en 
hou sy hande berouvol op. “Jammer, ek het verwag jy gaan 
my terug soen.” 

Watter simpel verskoning. Sy bewe verontwaardig. 
Sy is nie sy speelding wat hy sommer net weer kan los 
nadat hy haar so vurig gesoen het nie. Haar oë bots met 
syne.   

“Sonnika, wil jy vir my sê, jy is tevrede om op `n 
veilige afstand toe te kyk hoe die lewe by jou verbygaan, 
gefokus op die einde?” 

“Nou`s jy beledigend,” wip sy haar en skiet haar hare 
vererg agteroor. “Ek geniet my lewe, meneer de Ridder. 
Ek speel muurbal, indien jy vergeet het. Ek swem vroeg in 
die oggend as jy nog lê en slaap en ek geniet my bergfiets. 
Ek het nie `n man nodig om die lewe te geniet nie.” Veral 



nie `n man soos hy wat haar gedagtes oorheers sodat sy nie 
kan konsentreer om te skryf nie. Nee dankie! 

 “Sonnika, `n meisie het nog nooit so `n uitwerking 
op my gehad nie. Ek kan... ” 

“Los my uit as jy jouself nie kan inhou nie. Jy het die 
atmosfeer in die kerk vir my bederf. Dis ongeskik om na 
`n meisie te staar terwyl die predikant besig is om te bid.” 

“Hoe weet jy dan dat ek na jou gekyk het? Was jou 
oë toe, mm?” 

Sy voel hoe sy bloos. Maar kyk hom vol bravade in 
die oë. “`n Mens kan aanvoel as iemand na jou staar. Jy 
voel ongemaklik.” 

“En toe loer jy na my en vergeet om weer weg te 
kyk.” Hy lag, sy oë blink van binnepret. “Sonnika Shaw, 
jy`s net so skuldig. Kan jy onthou waaroor dominee Malan 
gepreek het? Ek kan nie.” Hy loop maar draai by die 
tentopening weer om. “Ek kom later terug om met jou 
ouers te praat.” 

Hand op haar hart kyk sy vies agterna. Hy het haar 
weereens uitgeboul. Sy wens sy het geweet hoe om hom te 
hanteer. Hy is so deksels opwindend en sy mag nie voor sy 
sjarme swig nie. Sy kan nie met haar lewe aangaan voor sy 
nie met Beyers gepraat het nie. Dinge tussen haar en 
Beyers is nog nie afgehandel nie. Wat gaan sy vir hom sê 
as hy terug kom?  Hy verwag dat hulle gaan verloof raak, 
maar sy kan hom niks meer as vriendskap aanbied nie. Sy 
is baie lief vir hom en sy wil hom nie seer maak nie, maar 
daar is nie opwinding in hul verhouding nie. 

Anton het haar ontspoor met sy onnutsige blou oë en 
ongelooflike mooi stem.  Die bewuswording van sy brute 
manlikheid is vir haar `n onbekende ervaring. Vir die 
eerste keer weet sy waarom sy haar nie aan Beyers kon 
verbind nie. Daar is geen vonk nie. Anton is nie net 
aantreklik nie, hy is altyd opgeruimd en straal innerlike 
krag uit. Sy wonder of sy liefdesverhale skryf om uiting te 
gee aan haar behoefte na romanse in haar lewe?  Deur na 
haar vriendinne te luister, kon sy haar inleef in hul liefdes 
ervarings, maar omdat sy bang is vir seerkry, het sy nog 
altyd daarin geslaag om mans op `n afstand te hou. 



Anton is nie net aantreklik nie. Hy is altyd 
opgeruimd, en straal innerlike krag uit. Hy is sjarmant en 
het `n sagte teer kant wat haar ontroer. Hoe gaan sy ooit 
daarin slaag om hom te weerstaan? Sy gaan seer kry. 

 Namiddag staan Anton in `n swembroek, bene 
uitmekaar geplant voor haar  met  `n rooiappel in die hand. 
“Kyk, ek het spesiaal die appel vir jou blink gevryf.” Hy 
hou die appel voor haar mond. “Kom, vat `n happie.” 

 “Dankie,” Haar hand raak aan syne toe sy appel by 
hom neem en daarin byt. Onmiddelik skakel al haar sintuie 
gelyktydig aan. Sy draai haar kop weg, kou en sluk die 
stukkie appel in. Sy wil nie waag om na hom kyk nie. Net 
nou kan sy nie weer wegkyk soos die oggend in die kerk 
nie.  Nie soos hy nou lyk met die wit T-hemp wat hy bo-
oor sy nat gespierde borskas aangetrek het en die hare wat 
in sy nek omkrul nie.  “Anton … kom, ons gaan skype my 
ouers,” soek sy gejaagt na uitkoms. “Ek gaan jou net aan 
hulle voorstel. Ek kan more weer met hulle gesels.” Sy 
moet hom so gou as moontlik hier wegkry. Hy is `n 
gevaarlike verleiding toe hy langs haar gaan sit. 

Sy sluk en groet haar ouers.  “Julle wonder seker wie 
die man hier by my is. Hy is Anton de Ridder. Hy was baie 
verras toe hy uitvind ek is die dogter van Peter en Wandra 
Shaw en wil graag kennis maak.” Toe sy seker is Anton is 
gemaklik in haar ouers se geselskap, verskoon sy haarself. 
“Skinder julle maar lekker, ons gesels later weer,” maak sy 
verskoning en gaan sit voor die tent. As sy langer onder 
haar ouers se speurende oë bly sit het, het hulle haar soos 
`n boek gelees. Waarom is Anton so gretig om met haar 
ouers te praat? Sy hoop nie hy gee voor hulle is meer as 
vriende nie. Sy wil graag hoor waaroor hulle gesels, maar 
sy het nie kans gesien om die hele tyd so intiem langs 
Anton te sit nie. Hulle is baie geheg aan Beyers en verkeer 
onder die indruk dat sy en dokter Human binnekort gaan 
verloof raak. 

 “Sjoe!” Sy verstyf toe Anton onverwags agter haar 
praat. “Baie dankie, ek kan nie glo ek het met twee 
beroemde akteurs gesels nie. Jou ouers is baie beskeie. In 
plaas van om oor hulle opwindende lewe te gesels het 
hulle meer belanggestel in my.” 

“Wat wou hulle weet?” 



“Moenie my so kwaai aankyk nie. Ek het nie oor 
ons...jou…gepraat nie. Hulle wou weet wat ek doen, waar 
ek woon en so aan.” Sy sit die appelstronkie langs haar op 
die tafeltjie neer. Haar ouers is seker bly sy het `n vriend 
wat die leemte in haar lewe kan vul. Gelukkig weet hulle 
nie hoe die mansmens haar lewe omkrap nie. 

“Ek het hulle vertel ek nie nooit `n fliek waarin hulle 
`n rol speel gemis nie. Ons het dadelik aanklank by mekaar 
gevind.” Sonnika is nie verbaas nie. Anton de Ridder se 
sjarme is onweerstaanbaar. Sy het nooit gedink dis 
moontlik dat `n mens jou lewe so geheel en al kan 
oorneem nie. Wat sonder woorde of aanraking, net met die 
kyk in sy oë jou ingewande laat sing. Vervlaks, sy het nie 
hiervoor gesoek nie!   

Later sit hulle stil langs mekaar. Sy kyk na die 
vakansiegangers wat voor hulle verby loop, bont 
handdoeke oor die skouers, kinders aan die hand. Sy hoor 
hul opgewonde stemme, kinders wat lag, maar bly intens 
bewus van die groot man langs haar. Sy kan sy oë op haar 
voel brand, maar waag dit nie om na hom te kyk nie. 

Sy voel hom teen haar beweeg. “Bienkie en haar ma 
is lus vir braaivleis. Hulle het aangebied om slaai en 
broodjies te maak. Ek gaan `n paar tjoppies en wors braai. 
Kom jy saam?” 

Afgehaal soos `n kind, skud sy haar kop. Sy is suinig 
om hom met ander te deel. Sy wou die wonderlike 
oomblik van saamwees langer koester. Die atmosfeer is 
egter nou bederf. “Ek kan nie, maak asseblief vir my 
verskoning. Ek is agter met my werk op die rekenaar.” 
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Holoseen: Finale uitwissing? 

Deur Gert van Jaarsveld 



 

Op die geologiese tydskaal is ons huidig in die sesde 
tydperk of epog. Dit is die Holoseen wat ongeveer 11 700 
jaar gelede begin het en tot vandag toe voortduur. Maar 
hoekom word dit ’n uitwissing genoem? 

Die aarde het al vyf massa-uitwissings in die gesig gestaar 
wat 75% van die lewe op aarde vernietig het: 

 Laat-Ordovisiese, 444 miljoen jaar gelede, 86% 
spesies verlore. 

 Laat-Devoniese, 375 miljoen jaar gelede, 75% 
spesies verlore. 

 Laat-Permiese, 251 miljoen jaar gelede, 96% spesies 
verlore.  

 Laat-Triassiese, 200 miljoen jaar gelede, 80% spesies 
verlore. 

 Laat-Kryttydperk, 66 miljoen jaar gelede, 76% 
spesies verlore o.a. dinossourisse.  

Nou praat baie wetenskaplikes van die Holoseen as die 
sesde massa-uitwissing. Massa-uitwissings het gewoonlik 
natuurlike oorsake soos vulkaniese uitbarstings, 
meteoriete, ens. Daarteenoor word die Holoseen-
uitwissing beskou as ’n mensgemaakte uitwissing. Naas 
die normale natuurverskynsels soos vulkaniese 
uitbarstings, tsoenami’s, ens. is dit die mens wat 
hoofsaaklik verantwoordelik is vir die uitwissing van lewe 
op ons planeet. 

Daar is nie altyd ooreenstemming wanneer die Holoseen 
begin het nie, maar aan die einde van die Pleistoseen (2.6 
miljoen – 11700 jaar gelede), ’n Ystydperk met gletsers 
oor groot dele van die aardbol, het die aarde begin 
verwarm en die mens se bron van voedsel het mettertyd 
aangepas. Graan is mettertyd verbou (sedert 8 000 jaar 
gelede). Die groot diere wat voedsel voorsien het, het 
verdwyn, bv. die wolrenosters en die mammoete. Skape, 
beeste en bokke is gedomestiseer en as voedsel gebruik. 



Stadigaan het die aardse bevolking toegeneem. Vanaf 170 
miljoen in die eerste eeu tot 1 biljoen in 1804; in 1960: 3 
biljoen en in 1999: 6 biljoen. Die industriële revolusie in 
die 19e eeu het veroorsaak dat die wêreldbevolking 
eksponensieel toegeneem het. Industrialisasie, beter 
sanitasie en mediese sorg het veroorsaak dat sterftes in 
verhouding minder geword het, maar geboortes meer. Die 
wetenskap het die drakrag van die wêreld verhoog, maar 
nie die grootte daarvan nie. 

Die gevolge? 

Oorbevolking: Die bevolkingstatistiek vir ons wêreld is 
pas uitgereik: 7.7 biljoen mense. Sjina en Indië bevat 
36.3% (byna 2.8 biljoen) van die wêreldbevolking. In 
Bangladesh woon daar 163 miljoen mense op ’n area van 
bietjie meer as 130 km². Groot stede huisves massale 
bevolkings. Verstedeliking: Japan 92%, Meksiko 83%, 
Rusland 74% en Amerika 82% om maar net ’n paar te 
noem.  

Oorbesoedeling: Om vir al hierdie mense voorsiening te 
maak, is vervoer, voedsel, behuising en dienstevoorsiening 
enorme uitdagings. Maar die mens is vindingryk. Met sy 
vernuf kan hy darem nog voorsiening maak (al is daar 
miljoene wat nog onder die broodlyn lewe).  

Swart goud: Die mens se vernuf het hom in staat gestel 
om fossielbrandstof diep onder die grond uit te haal: 
steenkool en olie. Sjina het daarin geslaag om sy 
bevolking uit armoede op te hef en bykans die hele land te 
elektrifiseer, groot vooruitgang dus, maar ten koste van die 
natuur. Elke sekonde stoot Sjina hitte in die lug in 
gelykstaande aan die hitte van vier van die atoombom wat 
oor Hirosjima ontplof het. En die brandstof is hoofsaaklik 
steenkool, een van die grootste besoedelaars op aarde. 
Daarby dra die myne by tot waterbesoedeling en 
omgewingsbesoedeling veral op nie-gerehabiliteerde, 
uitgewerkte myne.  

Die binnebrand petrol- en dieselaangedrewe voertuie en 
masjinerie het industriële ontwikkeling versnel, maar dra 
geweldig by tot lugbesoedeling. Die pogings om dit te 
vervang met ander bronne van energie is minder as ’n 
druppel water in die emmer en gaan nog dekades neem om 
’n beduidende impak te hê.  



Plastiek: Plastiekbesoedeling is astronomies. Meer as ’n 
miljoen seediere vrek jaarliks as gevolg van 
plastiekbesoedeling. Daar word bereken dat daar meer as 
’n 100 miljoen ton plastiek in die see is. Ook op land waar 
plastiek op vullishope beland, breek dit mettertyd op in 
mikro- en nanoplastiese deeltjies en beland in die grond en 
water. Mikroplastiek is klein veseltjies van nylon klere en 
ander sintetiese tekstiele minder as 5 mm lank. 
Nanoplastiek is deeltjies kleiner as een millimeter. In die 
oseane waar dit meestal gestort word, breek groter items 
op tot mikroplastiese deeltjies en word deesdae in visse 
aangetref en beland in die voedselketting. Dit is nog nie 
bekend hoeveel van die deeltjies ’n mens moet inkry om 
nadelig vir jou gesondheid te wees nie. Selfs as jy uit ’n 
plastiekbottel water drink, beland daar klein deeltjies 
plastiek in jou liggaam. 

Vernietiging van flora: Bome en plante trek 
koolstofdioksied uit die lug en voorsien ons van suurstof. 
Dit is ‘die longe’ van die wêreld. Die vernietiging van 
plantemateriaal, dink maar aan die Amazone, woude in 
Maleisië en Indonesië op groot skaal, is ‘n groot ramp 
want die grond wat so skoongemaak is, word bewerk en 
erodeer en beland in groot riviere en damme wat toeslik. 
Die brande in Brasilië bring die kwessie van besoedeling 
weer dringend op die tafel. Dit lei direk tot aardsverhitting. 
Die seevlak styg en die pole smelt. Suid-Afrika word nie 
gespaar nie. By Milnerton en ander Kaapse strande is deur 
erosie reeds groot skade aangerig. 

Hierdie jaar is reeds 75 000 (sommiges sê 80 000) brande 
gerapporteer in die Amazone en sommige wetenskaplikes 
meen dat 20% van die Amazone reeds verlore is. Ook in 
Rusland is in Siberië groot dele van die toendra aan die 
brand. Dit beteken dat in plaas van CO2 uit die lug te haal, 
word skrikwekkende hoeveelhede die lug ingestuur. 
Daarbenewens is CO2 swaarder as lug, sak af en maak die 
suurstofvoorraad op die oppervlakte kleiner.  

Vernietiging van fauna: Vernietig jy die habitat van 
spesies, vernietig jy hulle ook. Word woude afgekap, 
verdwyn die voëls, diere en insekte daarmee saam. Talle 
spesies het al so tot niet gegaan, ook as gevolg van die 
mens se indringing in hulle habitat terwille van 
verstedeliking of landboudoeleindes. Ons het sedert die 
oertyd baie spesies uitgewis, o.a.: grotbere, mammoete, 



wolrenosters, sabeltandtiere, olifantvoëls, moa's. Verder is 
daar die handel in bedreigde spesies. Geen wonder nie dat 
Cites honderde bedreigde spesies in hulle tabelle het. Hulle 
probeer nie alleen 5 800 dierspesies nie, maar ook 30 000 
plantspesies beskerm teen onwettige handel. 

Dus: Sedert die mens en sy vernuf en hebsug oorgeneem 
het, lei dit eksponensieel tot die vernietiging van die lewe 
op aarde. Geen wonder nie dan dat baie wetenskaplikes 
verkies om te praat van die Antroposeen. Dit word 
omskryf as die mees onlangse geologiese tyd gebaseer op 
die oorweldigende globale bewys dat die atmosferiese, 
geologiese, hidrologiese, biosferiese en ander aardsisteem-
prosesse deur mense verander word. Die mens is nou in 
wat genoem word die sesde globale massa-uitwissing. 
Menslike aksies versnel net die tempo van dié uitwissing 
van spesies. So het die groot spektrum van mariene 
fitoplankton biomassa drasties verminder – algebiomassa 
het vanaf 1950 met 40% gekrimp waarskynlik as gevolg 
van oseaanverwarming. 

Volgens die International Union for Conservation of 
Nature Red List, is meer as 27% van al die nagevorsde 
spesies in gevaar om uit te sterf. Op die oomblik word 
40% van ons planeet se amfibieë, 25% van sy soogdiere en 
33% van sy koraalriwwe bedreig. Hulle voorspel dat 
99.9% van die krities-bedreigde spesies en 67% van 
bedreigde spesies sal uitsterf binne honderd jaar.  

Nie almal stem saam dat ons reeds in die sesde uitwissing 
is nie, maar dat ons opbou daarheen en dat daar in ’n 
stadium ’n onomkeerbare klimaks sal kom! 

Wanneer? Ons weet nie. Dalk soos bankrotskap. Eers 
geleidelik en dan eensklaps! 

https://www.thegwpf.com/what-no-sixth-extinction/  

https://www.wikiwand.com/en/Anthropocene  

https://www.cites.org/eng/disc/species.php  

https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/  

https://get-green-now.com/microplastics-health-guide/  

https://www.livescience.com/28219-holocene-epoch.html  

https://www.wikiwand.com/en/Holocene_extinction  



https://cosmosmagazine.com/palaeontology/big-five-extinctions  

https://www.businessinsider.co.za/signs-of-6th-mass-extinction-2019-
3?r=US&IR=T  

https://www.dailymaverick.co.za/article/2019-08-29-bring-on-amazon-to-
save-the-amazon/  

https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/06/the-ends-of-the-
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