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Oorlewing tussen raaisels 
 
 
46. Laaste oomblikke? 
 

Waar is die vent? Hy het nog nie weer teruggekom nie! 
 
Rus hy miskien iewers, of sit hy reg agter hulle?  
 
Hy noem Isaac ‘n lastige kokkerot waarvan hy met die grootste 

plesier ontslae sal raak. Gehoorsaam sy nie sy bevele nie, gaan hy 
vir Isaac definitief verniel en sy ril weer eens wanneer sy daaraan 
dink. Chloe het werklik gedink hy gaan Isaac se pinkie breek net 
om sy punt te bewys. 
 
Hoe gaan sy Hunter waarsku? Dit is hulle enigste hoop. Sy sal die 

risiko moet neem. Hy gaan haar seker sitkamer toe neem en dan 
moet sy Hunter binnenooi en sy plan moet seker wees om agter die 
deur te staan en Hunter van agter te oorval wanneer hy inkom. 
Miskien het hy ‘n pistool en skiet hy hom in die kop voordat 
Hunter eers besef wat gebeur! Hoe aaklig sal dit nie wees nie! Sy 
sal net die kans móét waag en hom moet waarsku deur te skree 
voordat hy inkom eerder as om hom binne te nooi. Hunter kan só 
moontlik die geleentheid kry om betyds skuiling te vind en hulp te 
ontbied. Die man moet sekerlik so moontlikheid voorsien het. Hy 
gaan seker Isaac ook sitkamer toe neem en ‘n pistool teen sy kop 
hou en dreig om hom te skiet sou sy Hunter waarsku.  
 
In so ’n geval sal sy Hunter moet waarsku die oomblik wat hy die 

deur oopmaak en inkom en hoop hy reageer betyds en die man 
fokus eerder op Hunter en los Isaac op daardie oomblik. Sy sal 
skree: ‘Pasop, hy is agter die deur!’ Sy sien geen alternatief nie! 



Dit is ‘n risiko wat sy net sal moet neem. Wat as hy gereed is vir so 
iets? Sy sal nie weet nie of is daar ‘n ander alternatief? 
 
Sy wonder hoe beplan die man om Hunter hierheen te lok op ‘n 

manier sodat hy niksvermoedend by die voordeur sal instap. Hy 
gaan haar seker dwing om Hunter te bel om oor te kom? Wat as sy 
hom vinnig oor die telefoon sê dat hulle gevange gehou word deur 
‘n inbreker? Die man sal weet sy troefkaart is verspeel en Hunter is 
op pad met die polisie. Sy weet nie wat gaan hy doen nie en hulle 
sit beide hier hulpeloos aan sy genade oorgelewer. Hy mag 
miskien besef sy plan met Hunter is verlore en hulle los om ‘n 
ander plan met Hunter te maak. Maar wat is sy motivering 
werklik? Hy steek sy gesig en tatoeëermerke weg en dit mag 
moontlik beteken dat hy hulle nie leed wil aandoen nie, maar sy is 
nie seker nie. Miskien verloor hy sy selfbeheersing en maak hulle 
per ongeluk in ‘n woedebui dood en sy weet nie of sy die kans 
moet waag nie! Hierdie is plan A en plan B is om te wag op die 
laaste oomblik wanneer Hunter by die voordeur inkom. Sy kan 
geen verdere alternatief sien nie. 
 
Die verdomde horlosie tik-tik daar teen die muur en dit knaag aan 

haar. Sy sweer indien sy oorleef, wil sy nooit weer daardie geluid 
hoor nie! Nooit weer nie!  
 
Waar is die vent, slaap hy sowaar iewers want hy is lank weg? 

Miskien moet sy haar stoel omkantel en hoop dit breek en sy kom 
betyds by die kombuisdeur en trek dit toe voor hy wakker skrik en 
opdaag? Sy weet nie of daar ‘n sleutel in die slot is nie! Sy dink nie 
sy sal betyds daarin slaag om die deur te sluit nie en daardie 
monster sal in elk geval met een skop die deur oopbreek.   
 
Chloe se hart spring in haar keel toe sy ‘n harde slag hoor en sien 

Isaac het hom omgegooi en hy spartel nou vergeefs op die vloer 
nog steeds vasgepen in die stoel. Die man verskyn asof uit die niet 
en ruk hom met brute krag met stoel en al soos ‘n pop op tot in sy 



oorspronklike sitposisie asof hy so lig is soos ‘n veertjie. Hy 
beweeg rats rondom en staan voor Isaac met altwee sy hande in ‘n 
greep om Isaac se voorarms. Hy gluur Isaac gebukkend aan met 
wrede oë.  
 
Hulle koppe is reg teen mekaar wanneer sy growwe, hees stem 

die woorde uitspoeg: “Wil jy hê ek moet haar lelik seermaak?”  
 
Hy knik sy kop in Chloe se rigting: “Miskien moet ek haar so 

bietjie martel en kyk of jy werklik vir haar omgee.” 
 
Die kleefband maak hom stom en Isaac skud woes sy kop heen en 

weer. Skielik kry hy ‘n harde onverwagse kopstamp reg op sy 
neus. “Probeer weer iets en ek gaan haar martel totdat jy huil soos 
‘n babatjie en my smeek dat ek moet ophou.” 
 
Chloe sien hoe Isaac desperaat spartel en snaakse geluide maak. 

Sy besef hy sukkel om asem te haal. Die pes het miskien sy neus 
gebreek en verstik hy in sy eie bloed! Die man staan nog in 
dieselfde posisie en kyk hom aan terwyl Isaac hulpeloos spartel in 
die stoel op soek na asem. Hy begin sadisties lag terwyl hy hom 
dophou. 
 
Chloe begin stoei teen die greep en wil skree, maar sy kry net 

mompelgeluide uit. Desperaat beur sy heen en weer en slaag daarin 
om haar stoel om te kantel. Sy tref die vloer hard en haar kop 
stamp seer teen die plankvloer. ‘n Geweldige pyn skiet kloppend 
deur haar skedel terwyl sy desperaat en vergeefs spartel teen die 
kleefband. Die volgende oomblik lig hy haar stoel en al op en dan 
plant die man haar in haar oorspronklike sitposisie terug. Hy ruk 
die kleefband van haar mond los en trek dit weg rondom haar kop. 
Dit trek seer en ruk ‘n hele klomp van haar hare saam. Die hoofpyn 
klop vanaf die kant van haar kop wat die vloer getref het. 
 



Die genadelose rots van ‘n man staan voor haar en sy wrede oë 
staar af na haar. “Doen wat ek sê of hy vrek soos die lastige 
kokkerot wat hy is.” 
 
Isaac spartel nog hulpeloos en Chloe skree smekend na die 

monster. “Hy verstik! Hy kry nie asem nie. Trek asseblief daardie 
kleefband los voor dit te laat is!” 
 
“Die pes verdien om te verstik.” 
 
“Asseblief, doen dit! Ek sal maak soos jy sê!” 
 
“Ek het seker nie ‘n keuse nie. Netnou vrek die pes te vroeg.” 
 
Die man stap terug en ruk die kleefband van Isaac los. Isaac hoes 

en smag deurmekaar na asem. Hy sukkel-sukkel en dit voel na ‘n 
ewigheid voordat dit klink asof hy uiteindelik begin asem vind 
tussen ’n wilde, seer gehoes deur. Sjoe, dit was amper. Hy het 
sowaar amper verstik! Sy voel ‘n effense verligting en 
dankbaarheid maar dan besef sy Isaac se lewe is sy houvas oor 
haar. 
  
Die man se woorde spook skielik by haar: “Netnou vrek hy te 

vroeg.” Hy het nou net weggegee dat hy beplan om ontslae te raak 
van Isaac en hy hou hom net aan die lewe tot sy gedoen het soos 
hy sê! Gaan hy hom agterna vermoor? Dit lyk asof hy nie kan wag 
om van hom ontslae te raak nie. ‘n Lam gevoel van magteloosheid 
kom oor haar terwyl die verskriklike hoofpyn aaneen klop in haar 
skedel. Sy is seker sy het ‘n lelike swelsel onder haar hare waar 
haar kop die vloer getref het en wil graag daaraan voel maar hier 
sit sy hulpeloos vasgevang. 
 
Die man loop weer terug tot by Isaac en kyk af na hom. Dit klink 

asof Isaac uiteindelik redelik goed asemhaal. “Lyk my jy is 
uiteindelik klaar. Hou nou jou bek toe en probeer so asemhaal. Ek 



moet jou weer toeplak. Ek en Chloe het iets belangriks wat ons 
moet afhandel en jou vrot bek moet toe wees.” 
 
Chloe hoor hoe Isaac homself probeer voorberei deur sy neus te 

blaas en daardeur te probeer asemhaal. Die man is te ongeduldig 
om hom ordentlik geleentheid te gee en plak weer sy mond 
genadeloos toe. Chloe luister in spanning en ‘n effense verligting 
kom oor haar. Dit lyk asof hy gaan regkom, want sy hoor hoe hy 
swaar asemhaal. 
 
Die man kom terug tot by Chloe. “Dit is tyd vir aksie, Chloe. 

Doen wat ek sê of ek plak sy neus ook toe en sit jou stoel reg voor 
hom sodat jy hom kan sien spartel tot hy stadig vrek.” 
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45. Die reddingsplan 
 

Jack vra aan die professor: “Hoe gaan ons daarin slaag om iemand 
te oortuig, Johan? Hulle gaan ons nie glo nie en dink ons is mal.” 
 
Johan kyk na iemand buite sig as hy vra: “Mag ek hulle sê 

wanneer? Dit gaan baie help as hulle weet?” 
 
Hy skud sy kop vir die persoon en dan kyk hy weer vir hulle 

wanneer hy antwoord: “Ek het nou net toestemming gekry en mag 
julle sê die plaag gaan vanaand oor die aarde losgelaat word. Julle 
sal dus Donderdag op die laaste hier moet aanmeld en moet red 
wie te redde is voor dan.” 
 
Verskrik kyk hulle vir mekaar en Rene probeer. “Dit is te vroeg, 

Professor, hoe gaan ons iemand oortuig en help vlug uit die stad 
met so min tyd! Kan julle dit nie ‘n bietjie uitstel nie?” 
 
“Ongelukkig nie.” 
 
Emilie versoek: “Professor, gee jy vir ons dan ‘n plan.” 
 
“Mense, dit is gelukkig Saterdag. Dus werk die meeste mense nie 

en môre is Sondag en hoef hulle nie vroeg by die werk te wees nie. 
Bel wie julle ook al wil red, reguit van hier wanneer julle netnou 
hier uitstap en reël dat julle almal iewers bymekaarkom sodat julle 
hulle saam as ‘n span kan oortuig en julle reddingsplan effektief in 
werking kan stel.” 
 
Emilie kyk na die res. “Mense, kom ons wees konstruktief en kry 

ons prioriteite reg. Ek stel voor ons vergader by my maatskappy se 
konferensiesaal want dit sal die mees praktiese wees en ek het 
toegang. Ek hoef net vinnig te reël met sekuriteit.” 
 



Die professor glimlag. “Emilie, julle moet rondom tienuur daar 
vergader. Het die plek vensters waardeur julle kan uitkyk 
buitentoe?” 
 
Emilie knik. “Ja, professor.” 
 
 “Emilie, baie belangrik: sorg dat die vensters oop is en niks julle 

visie beperk nie. Die goed kom vanaand uit die ruimte en julle sal 
almal dit sien gebeur en daarna sal niemand julle betwyfel nie. Dit 
kan enige tyd vanaf elfuur tot eenuur plaasvind.” 
 
 Jack vra: “Watse goed kom, Johan?” 
 
“Dieselfde goed wat almal in die stede en dorpe gaan aanval, byt 

en aansteek volgende Vrydag om middernag. Vanaand sal hulle net 
uit die lug val in reuse swerms soos wolke wat mense net sal 
skrikmaak maar hulle sal niemand aanval nie en baie vinnig 
verdwyn in die naaste gate.” 
 
“Verdwyn?” 
 
“Ja, hulle gaan eers orals inkruip, eiers lê, uitbroei, 

vermenigvuldig en hiberneer.” 
 
Francois vra: “Waar en hoe, Professor, is dit nie moontlik om 

hulle uit te roei gedurende hierdie ses dae van hibernasie nie?” 
 
“Ek is bevrees die goed is soos miniatuur pantserkarretjies met 

agt pote en vlerke wat onder skilde versteek is. Wanneer hulle 
hiberneer trek hulle ineen soos balletjies en daar is geen manier om 
van hulle ontslae te raak behalwe om die hele stad te verwoes nie.” 
 
Nico probeer ‘n oplossing: “Waarheen verdwyn die goed, prof. 

Dit kan seker net in die dreineringstelsels wees? Is daar nie ‘n 
manier wat ons hulle kan wegspoel tot in die see nie?” 



 
“Die goed kleef soos een ding aan mekaar en die onderstes suig 

plat aan die mees soliede areas van hulle omgewing vas en ‘n 
wegspoelpoging sal nie alleenlik bykans onmoontlik wees om so 
vinnig te reël nie, maar ook uiters oneffektief wees. Vergeet dit 
nou manne, daar is net een oplossing! Vlug!”  
 
Emilie vra weer raad: “Johan, waarheen en hoe stel jy voor moet 

ons die mense wat ons wil red neem?” 
 
“Weet een van julle van iemand met ‘n plaas vêr buite enige dorp 

of stad?” 
 
Hulle kyk vir mekaar en Nico antwoord: “Ek ken iemand wat 

iemand ken en miskien kan reël.”  
 
Johan skud sy kop. “Jy sal onmiddellik moet reël wanneer jy hier 

uitloop, Nico, want daardie plaas gaan net veilig wees indien jy 
betyds kan reël dat hulle alle ligte vanaand afsit ten minste tussen 
tienuur en twee-uur.” 
 
Nico praat weer: “So, die goed gaan die kunsmatige ligte oor die 

aarde teiken wanneer hulle hul vestig aan die donker kant van die 
aarde oor 24 uur. Dus, hoekom reël ons nie via my taakspan ‘n 
totale blackout oor die wêreld nie?” 
 
Johan lyk onkant gevang en kyk weer na die persoon buite sig en 

skud weer sy kop instemmend vir die persoon voor hy verder gaan. 
“Nico, doen julle dit, gaan die ontplooiing net nie so effektief en 
akkuraat plaasvind nie en dit gaan beteken dat nêrens op aarde 
veilig is nie. Enige plek, selfs in die wildernis, sal dan ‘n 
dobbelspel wees. Julle gaan dus net julle eie reddingspoging 
pootjie. Ek dink ook in elk geval gaan so ‘n wêreldwye 
verduisteringpoging nie voor vanaand gereël kan word nie, indien 
ooit.” 



 
Nico skud sy kop moedeloos. 
 
Emilie praat weer: “Hoe gaan ons almal met alles wat hulle 

benodig om vir ‘n maand daar te oorleef betyds by daardie plaas 
kry?” 
 
Jack gee ‘n oplossing. “Ek stel voor ons almal wat daar 

bymekaarkom vanaand klub finansieel saam met al die fondse tot 
ons beskikking sodra julle weet hoeveel en wie. Ons reël dan busse 
en vragmotors soontoe met almal en alles so gou moontlik.” 
 
Emilie vra. “Hoe gaan almal daar oorleef?” 
 
Rene stel voor: “Ons sal ‘n karavaan en tente moet organiseer vir 

elke familie en gaan ook yskaste en potte en panne nodig hê en 
miskien moet ons saad koop om dinge aan te plant? Waarmee boer 
hulle daar, Nico?” 
 
Nico skud sy kop. “Soos ek sê, dit is iemand wat iemand ken en 

ek was nog nooit self daar nie. My kontak het my vertel die plaas 
het ietsie van alles, daar is tonnels wat groentes kweek en hulle het 
ook melkbeeste en hoenders. Dit is ‘n baie suksesvolle plaas wat 
baie besighede in die dorp voorsien van groente, hoenders, eiers en 
melk. Daar is selfs ‘n saagmeule en werkswinkel wat meubels 
verskaf vir hul eie meubelwinkel in die dorp.” 
 
Emilie is opgewonde. “O, dit klink wonderlik soos die ideale 

plek! Is dit vêr van hier? Wat is die naam van die plek?” 
 
“Dit is net buitekant Wilgerfontein naby die Blouberg tussen 

Hartenbos en George. Die Eastwood Estate. Ek het Tony 
Eastwood, die vorige eienaar, geken maar het hom nooit op sy 
plaas besoek nie. Hunter was ons majoor in die weermag en Tony 
ons stafsersant. Hulle was boesemvriende reeds vanaf skooldae. 



Tony is vermoor en Hunter het sy familie daarna gered van sy oud- 
boesemvriend se moordenaars. Hy is soos een van hulle familie en 
ek dink indien ek Hunter kan oortuig, behoort ons welkom te wees 
daar. Tony se kleinseun en dogters wat nou die plaas besit en 
bestuur is baie geheg aan Hunter. Hulle is volgens hom die 
lieflikste mense.” 
 
Emilie lyk baie beïndruk. “Dit is fantasties, maar hierdie ding 

gaan goeie beplanning verg. Ons sal dit môreaand saam doen en ek 
dink nadat almal die goed uit die lug sien kom het, sal ons almal 
saam kan klub en een reuse fonds kan gereed hê sodat ons alles 
Maandagoggend kan reël.” 
 
Jack stel voor. “Mense, ons kan ons fondse vêr rek deur so veel 

moontlik goed te huur en lenings te maak. Oor sewe dae gaan geen 
skuld enigiets beteken nie en hoef ons geen gehuurde goed terug te 
neem nie. Dit is belangrik want hoe meer ons op daardie plaas kry, 
hoe makliker gaan ons oorleef. Petrol, diesel, vragmotors, busse, 
viertrekvoertuie; alles waaraan ons kan dink, gaan ons baie help in 
die toekoms. Yskaste, sonpanele, batterybanke, opwekkers, buite 
toilette, ensovoorts. Ons kan so ‘n sterk gemeenskap daar vestig. 
Ons eerste taak wanneer ons die fort verlaat sal wees om daar uit te 
kom en by hulle aan te sluit sodat ons van daar af kan opereer.” 
 
Rene kyk vir Johan en vra. “Hoekom nog hier intrek, Professor? 

Hoekom vestig ons nie almal sommer dadelik daar nie?” 
 
Johan skud sy kop. “Mense, ek wil nie afbreuk doen aan julle 

entoesiasme nie, maar daar kan so baie dinge vanaf Vrydag 
verkeerd loop op daardie plaas. Ons moet net hoop die taktiek om 
alle ligte af te sit op die plaas gaan gehoorsaam word en werk. Dit 
is nie eers seker nie. Vêrder is daar ‘n baie goeie kans dat die plaas 
ontdek en bedreig gaan word deur die verkeerde elemente. Of die 
plaag wat ook gaan vlieg en nog slagoffers soek voordat dit begin 
uitvrek oor sewe dae. Of deur hoogs aansteeklike besoekers wat 



dadelik die hele plaasgemeenskap sal uitwis. Of deur rowers en 
plunderaars. Hierdie is die enigste werklike veilige plek. Asseblief, 
meld betyds hier aan. Ons sal eers weet of daardie gemeenskap 
oorleef het die dag wanneer ons daar aanland. Dit is nou as ons self 
gaan oorleef.” 
 
Nico skud sy kop instemmend. “Kadin het ons die wapens en 

toerusting gewys hier in die stoor wat genoeg is wanneer die tien 
van ons hierdie fort gaan verlaat maar wat van die gemeenskap 
daar op die plaas. Ek sou sê hulle kort semi-outomatiese gewere en 
handgranate asook ander wapens vir beskerming totdat ons by 
hulle aansluit. Dit is egter nie so maklik om in die hande te kry 
nie.” 
 
Hy kyk na Francois wat antwoord. “Ek dink ek en jy kan ‘n plan 

maak en dit bekom. Ons sal dan ‘n spesiale veilige stoorplek op die 
plaas moet vind of aanbring waar hulle dit sal stoor.” 
 
Jack knik entoesiasties. “Ek stem saam! Daardie plaas gaan heel 

moontlik ontdek en bedreig word en gaan goeie versterkings 
broodnodig hê. Ek is beskikbaar indien julle my nodig het om dit 
in te samel.” 
 
Nico en Francois knik en Nico bevestig: “Jack, dit sal ons eerste 

operasie saam wees, ons bespreek dit vanaand stilletjies eenkant en 
doen dit Maandag.” 
 
Rene is bekommerd en vat aan Jack se skouer. “Wat se bose 

dinge beplan julle drie, Jack?” 
 
Jack glimlag en streel haar hare. “Hoe kan enigiets wat my 

pragtige vrou en dogter gaan beskerm teen toekomstige 
bedreigings boos wees?” 
 



Rene is nie tevrede nie en leun vooroor en spreek aldrie aan. 
“Beplan julle drie sowaar om ‘n wapenwinkel te beroof? Netnou 
moet ons nog die polisie en weermag ook trotseer voor die wêreld 
vergaan!” 
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Hoofstuk 24 

Gespanne wag hy op haar reaksie. Toe hy sien hoe sy met groot 
verskrikte oë verbouereerd na antwoorde soek, staan hy op. “Nag.” 
By die tentdeur, draai hy om en kyk na haar met bewolkte oë. 
“Dink hieroor en as jy gereed is, praat ons weer,” en sonder omkyk 
loop hy oor die straat. In die woonwa luister hy na die steun van 
die branders en in verbeelding sien hy Sonnika op haar bed lê, haar 
hare `n silwerwit warboel op die kussing.  “Bitter, dis moeilik om 
`n man te wees,” sug hy. 

Sonnika staan nie op toe hy loop nie. Sy bly opgekrul in die 
stoel sit. Wat verwag Anton van haar? Is hy jaloers op Beyers 
omdat hy haar liefhet? Die gedagte maak haar opgewonde en 
terselfdertyd onseker. Nee, dit kan nie wees nie. Hy is net fisiek 
aangetrokke tot haar, anders sou hy gesê het hy is lief vir haar en 
sou hy bereid gewees het om vir haar te wag. Wat moet sy doen? 

Sonder om verder te dink SMS sy vir Beyers en vra hom om 
terug kom, sy wil dringend met hom praat. 

 

Die volgende oggend bel Beyers haar. Hy is op pad terug, want hy 
het besluit om sy huis en praktyd te verkoop. Sy is geskok, maar 
voor sy hom kan uitvra, groet hy en verbreek die verbinding. Wat 
op aarde gaan met die man aan? Hoe gaan sy hom vertel sy is 
verlief op `n ander man? Hoe gaan Anton reageer as hy hoor 
Beyers is terug? 

Skemeraand sien Sonnika die bekende rooi sportmotor voor 
haar tent toe sy van die abusieblok kom en rek haar tree. “Beyers, 
jy`t gekom!” Bly om hom te sien omhels sy hom spontaan. Hy lag. 
“Jy`s pragtig en lyk so blakend gesond.” 

“Dankie, dokter,” spot sy. “Kom ons gaan sit in die tent.” 



“Ek is jammer ek is so skielik weg,” maak hy verskoning toe 
hy voor haar gaan sit. 

Ek was ontsteld  omdat jy die verlowing uitgestel het, maar 
later het ek besef ek is nie troumateraal nie. Ek leef vir my werk. 
Maar waaroor wou jy so dringend met my praat,” Sy hou die 
tentopening gespanne dop. Wat gaan sy doen as Anton nou hier 
ingestap kom en hul gesprek onderbreek?   

“Ek het…Beyers, waarom wil jy jou huis en praktyk 
verkoop?” stuur sy hom in `n afdraaipaadjie af. 

” Ek het besluit om by dokters sonder grense aan te sluit. Dis 
wat ek nog altyd wou doen, mense in nood help.” 

Sy kyk verras na hom. “Jy is so `n toegewyde dokter, maar 
ongelukkig is jy geneig om jouself te ooreis. Nou sal jy in 
gevaarlike situasies beland wat veel meer van jou gaan veg.” 

“Toemaar, ek sal versigtig wees. En ek sal niks in `n 
noodgeval beteken as ek myself nie oppas nie. Maar waaroor wou 
jy so dringend met my praat?  Wat’s fout, meisiekind? ”  

Sy sluk. “Ek het `n man ontmoet,” blaker sy uit voor haar 
moed haar begewe. Met `n hart wat in haar kuiltjie klop hou sy die 
tentdeur dop. Anton moet asseblieftog net nie nou hier ingestap 
kom nie. Sy skep asem. “Ek wou jou van Anton vertel. Ek is lief 
vir hom,” erken sy, verlig om die woorde wat sy so lank in haar 
gevange gehou het, vry te laat.    

“En is hy lief vir jou?” Toe sy knik, leun hy nader en neem  haar 
hande in syne. “Geluk, ek is bly jy sal nie nou meer alleen wees 
nie. Ek het so skuldig gevoel omdat ek jou in die steek gelaat het. 
Ek moet ry, my ouers verwag my vanaand, maar vertel my meer 
van die gelukkige kêrel.” 

 



Sonnika is verlig en terselfdertyd aangedaan toe hulle heelwat later 
groet en sy sy motor agterna kyk. 

“More,” groet Wouter onverwags agter haar en gee haar 
handdoek oor haar skouer vir haar aan.  

“Dankie.” 

“Het Anton jou darem kom groet?” 

“Nee, moes hy?” 

“Jou onverskrokke held is `n rukkie gelede druipstert terug 
plaas toe. Foeitog, hy is baie geskok. Ek het nog nooit `n man so 
woes met `n tent sien baklei nie. Die tentpenne het gewaai.” 

“Hoekom? Wat het hom so ontstel?” Haar maagspiere trek op 
`n knop, toe `n vermoede haar tref. 

“Hy het my vertel Beyers is terug en hoe bly jy was om hom 
terug te verwelkom. Hy het gesien hoe jy hom omhels en soen.” 

Met matelose verslaenheid luister Sonnika na hom. Die 
ellendige mansmens geniet dit om haar te versondig. Vererg ruk sy 
haar kop weg toe hy `n string hare om sy vinger draai. Sy was so 
opgewonde om haar ou vriend weer te sien. Maar nou het Anton 
sommer aangeneem sy is lief vir Beyers en gery sonder om met 
haar te praat. 

Omgekrap staan sy op, knoop die sarong om haar heupe en 
trek haar strandsak nader. Toe dit vashaak aan die leuning van die 
bank, pluk sy dit driftig los en verloor amper haar ewewig. 

Wouter, vat haar aan die arm. “Stadig, moenie jou so ontstel 
nie. Waar is Beyers?” 



“Hy is weg, hy het net kom groet. Kyk net hoe sukkel die 
twee meisies om hul tent op te slaan.” 

Sy is verlig toe hy haar arm los om die meisies te gaan help. 
By die leë staanplek waar Anton se woonwa gisteraand nog 
gestaan het, steek sy vas. Hy het haar nie eens gegroet nie. Miskien 
is hy net bedagsaam en het hy besluit om te terug te staan, onder 
die indruk sy is lief vir Beyers? Soek sy vir hom verskoning. Wat 
moet sy nou doen? Sy kan tog nie bel, sê Beyers is weg en hom vra 
om terug te kom nie. 

 

Anton kyk in die worshondjie se treurige oë. Toemaar, jou eina 
kan behandel word, myne lê te diep. Sonnika het `n ander man lief. 
Dit was nie vir hom wat sy so uitbundig omhels het nie. Gelukkig 
het hy peetkinders en die kinderhuis outjies wat die leë kamers in 
sy hart sal vol maak. Kinders se voetstappe op die houtvloere wat 
die stilte in sy huis met hul uitgelate binnekoms verbreek. Maar 
Sonnika Shaw kan nie vervang word nie. Hy verlang en luister na 
die reën wat sonder ophou val. Hy wonder wat sy op die oomblik 
doen. Voel sy vasgekeer in die woonwa of hou Beyers haar besig?     

 

Sonnika voel vasgekeer soos `n wilde dier in `n hok. As dit tog net 
wou ophou reën. Vandat Anton weg is, reën dit dae aaneen. Sy mis 
hom. Sy het `n paar keer probeer om hom te bel, maar elke keer het 
haar moed haar begewe. 

As haar sussie nou hier was, sou sy in haar rooi rëenjassie en 
swart stewels in die rëen gaan stap het. Sy was `n sprankelende 
bondel energie, so anders as sy, die dromer met `n kop vol stories, 
wat blom as die son skyn. Sy hou van rëen, maar in mistroostige 
dae soos vandag, verwelk sy. Veral noudat Anton weg is. 



Gewoonlik vind sy ontvlugting in haar stories, maar vanaand 
is sy leeg geskryf en alleen sonder Anton. Sy verlang na sy 
aanraking, sy warm omhelsing, sy stem. Sy stout oë. Sy vou die 
tentflappe oop en bind dit vas. Deur die opening kyk sy na die 
mistroostige toneel in die dowwe straatlig. Sy ril en vou haar arms 
om haar lyf. 

Sy is weer die bang dogtertjie in die trein wat met haar neus 
styf teen die ruit uitkyk na die mistroostige omgewing buite. In 
haar verbeelding sien sy `n trein. `n Verlate perron, `n man in `n 
lang swart reënjas... 
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Gert van Jaarsveld en Pieter Haasbroek se verhale begin 
binnekort 
 
Anton Pan moet die eerste boeke gereed kry en die Boekwinkel 
begin asook vooruit skryf aan sy opvolg verhale. Intussen gaan die 
volgende twee verhale oorneem wanneer sy huidige verhale 
binnekort eindig: 
 

 


