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Vasgevang 

Deur Anton Pan (Gert van Jaarsveld) 

 

Lees die vorige hoofstukke in hierdie uitgawes eerste: 

01 – Weerloos – 17 Des 2018 - Uitgawe 01 

02 – Die Begin – 24 Des 2018 - Uitgawe 02 

03 – Die Skok – 31 Des 2018 - Uitgawe 03 

04 - Die Moordenaars is in beheer – 07 Jan 2019 – Uitgawe 04 

05 - Die Kake van die Dood – 21 Jan 2019 – Uitgawe 05 
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Die storie eindig glad nie daar nie. Daar is nog ’n snaakser, nuwe 
verwikkeling. Dis nie altyd net die spioene wat sulke goed 
uitdink nie. Dikwels word sulke tegnologie oorspronklik ontdek 
deur ’n universiteit of maatskappy en gryp die geheime diens 
dadelik die geleentheid aan en probeer ’n voordeel kry en probeer 
dit eerste ontwikkel. 

Die Universiteit van Texas ontdek toe mos ’n nuwe manier van 
afluister en stel dit bekend gedurende die 2014 SIGGRAPH-
konferensie. Hulle het ontdek dat klankgolwe vibrasies in die 
liggolwe veroorsaak wat nie met die blote oog gesien word nie. 
Hulle ontwerp toe ’n stelsel wat die klankgolwe wat op foto’s 
vasgevang word, verwerk. Hulle het teoreties in 2014 bewys dat 
in die toekoms ‘n video wat sonder klank geneem word, moontlik 
verwerk kan word sodat die klank later bygevoeg kan word. Dit 
was in 2014. So, wie sê dit word nie reeds in die geheim gedoen 
nie. 

U sien daar is vandag baie maniere en u sal nooit weet nie! 
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met ’n radiosender langs sy skedel, ’n battery in sy buik en ’n 
antenna wat die hele pad in sy stert op loop. Dit lyk soos ’n 
gewone kat maar dis ’n super, mobiele, lewende 
afluisterapparaat. 

Die volgende stap was opleiding vir die kat. Hulle het baie 
kosbare ure bestee met die opleiding van die kat deur 
hindernisbane te gebruik wat die gebied waar hulle die kat as 
spioen gaan gebruik, na te aap. Die natuurlike hongerdrange van 
die kat het baie probleme veroorsaak sodat dit dikwels afgewyk 
het van sy programmering op soek na prooi. Dit het hulle baie 
kosbare ure geneem en hulle het uiteindelik maniere gevind sodat 
die kat selfs sy hongerinstink geïgnoreer het. 

Miskien is die grootste rede hoekom so min mense hiervan weet 
omdat die Amerikaners ’n bietjie skaam is. Net so slim as wat 
hulle was, was hulle ook onnosel want hulle moes aan hierdie 
vanselfsprekende moontlikheid gedink het. Toe hulle die kat in 
die park vrylaat oorkant die Sowjet-ambassade in Washington 
DC, en die kat oor die pad loop, trap ’n taxi net daar hulle 
multimiljoen-dollar projek plat soos ’n pannekoek. 

Maar gepraat van afluister, hoeveel van u is bewus daarvan dat u 
vandag ’n baie eenvoudige elektroniese laser afluisterapparaat 
goedkoop oor die internet mag bekom. U teiken op die venster 
van keuse van u buurman en luister wat in daardie kamer gepraat 
word want die toestel weerkaats die laser op die glas en verander 
die vibrasies in klank. 
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06 – Die Ontsnapping 

Chloe wil nie die spanning van die onsekerheid nog verder uitrek 
nie. Sy skraap al haar moed bymekaar en vra die man prontuit: 
“Is dit jy of julle wat ons ouers vergiftig het?” 

‘n Yskoue hand omklem haar hart toe hy haar vermoede bevestig. 
“Dit was ‘n oog vir ‘n oog. Soete wraak vir die leed wat Tony en 
Hunter ons familie aangedoen het.” 

“Wie is julle en wat het Tony en Hunter julle aangedoen?” 

“Dis net ek en my broer. Tony het ons moeder vermoor en Hunter 
ons vader, ons het klaar met Tony afgereken en nou is dit Hunter 
se beurt.” 

“Ek verstaan nie, jy praat van Tony en Hunter, maar hoekom my 
ma vergiftig? Wat het sy aan julle gedoen?” 

“Tony het ons moeder hier in Suid Afrika vermoor, terwyl ons 
vader oorsee was. Hy moes toe wegkruip en vlug vir sy lewe en 
‘n hele jaar oor sy vrou treur voordat hy ook deur Hunter 
opgespoor en vermoor is. Ons het Tony terugbetaal deur hom ook 
presies ‘n jaar te laat treur oor sy vrou voordat ons met hom 
afgereken het. Dis presies ‘n oog vir ‘n oog.” 

“Dit maak nie sin nie, ek ken Tony en Hunter en hulle is nie 
moordenaars nie. Hulle was net oudsoldate. Tony het die oorlog 
gelos nadat hulle die medalje by PW Botha vir dapperheid gekry 
het vir Operasie Coolidge. Tony het alles agtergelaat en voltyds 
geboer en ek is jammer, maar ek glo nie jou storie nie.” 
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“Chloe, voor jou geboorte was Tony en Hunter in die geheime 
diens van die vorige regering. Jy is dus nie bewus daarvan dat 
Tony soms weg was van die plaas daardie tyd met spesiale 
missies vir die regering nie. Hulle het die vuil werk gedoen. Dis 
juis daardie medaljes wat hulle lojale vertrouelinge van die 
regering gemaak het. Ons ouers was ook deel van die geheime 
diens van die vorige regering en wou belangrike dokumente oor 
die regering se bedrywighede bekend maak sodra die nuwe 
regering aan bewind sou kom. Hunter en Tony was deel van ‘n 
spesiale moordspan wat in die geheim ontslae geraak het van los 
skakels gedurende ‘n ‘skoonmaakoperasie.’ Hulle moes seker 
maak die sondes van die vorige regering kom nooit uit nie. Tony 
het die opdrag gekry en ons moeder vir goed stilgemaak. Ons 
vader was in die buiteland en nie so maklike teiken nie. Ons 
moeder se moord was die laaste opdrag wat Tony moes uitvoer 
voordat hy onttrek het van die geheime diens en toe net geboer 
het, maar Hunter het ons vader gejag en uiteindelik gevind en 
uitgeskakel. Ons twee broers het sonder ouers agtergebly en 
mekaar belowe dat ons die moordenaars van ons ouers eendag sal 
opspoor en wraak neem.” 

Chloe onthou hoe Hunter haar beïndruk het met sy spesiale 
kennis van spioenasietoerusting. Sy dink terug aan Hunter se 
besoeke aan Tony op die plaas toe sy nog ‘n jong dogtertjie was. 
Sy kon sien daar was ‘n besondere band tussen hulle. Sy het soms 
gesit en luister as hulle oor die oorlog en die oudsoldate gepraat 
het. Sy wil nie glo dat Tony of Hunter daardie tipe werk na die 
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Hier aan die einde sal of ’n kortverhaal (soms ’n spookstorie) of 
’n interessante artikel geplaas word. Besoek ons blog en geniet 
baie gratis artikels wat enige tyd en gereeld daar geplaas word.  

 

Pasop jy word miskien afgeluister  

Artikel deur Anton Pan (Gert van Jaarsveld) 

Die geheime van die wêreld van spioene word vir ons goed 
weggesteek. Min weet ons hoe baie vermag hulle stilletjies in die 
geheim. Daar is baie gevorderde tegnologie waarvan ons 
heeltemal onbewus is en baie daarvan is nogal baie oud, maar 
soms lek van hulle geheime uit.  

Gedurende die koue oorlog in en rondom die 1950s, was die 
Amerikaanse spioene slimmer en het hulle wetenskaplikes 
vermag wat ons nooit sal verwag nie. Hulle het met die vreemdste 
idees vorendag gekom en so op Russe gespioeneer. Wat hulle 
betref, was mikrofone nog nie gesofistikeerd genoeg en kon 
agtergrondgeraas nie ordentlik genoeg uitgesny word nie. Hulle 
het ’n unieke inluistertoestel gesoek wat ongemerk sal wees, 
agtergrondgeraas uitsny en in teiken op ’n spesifieke gesprek.  

Dis toe dat hulle kom met die idee van ’n mikrofoonkat. Het u al 
’n kat dopgehou, sy spits oortjies draai mos soos skottels soos hy 
teiken en inluister vir die fynste geluide iewers daar ver waarvan 
ons nie eers weet nie. Diere het ’n koglea wat agtergrondgeraas 
uitsny wat hulle die vermoë gee om ’n spesifieke geluid te teiken. 
Die Amerikaners plant toe ’n mikrofoon in die kat se oorkanaal 
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Later daardie aand net voor sy die lig afsit, teks Kadin vir Billy. 
"Lekker tyd, dankie my prins ..."  

Sy is verras hoe vinnig hy antwoord: "My plesier ... hoe is lyf?"  

"Tone seer"  

"Bene?"  

"Bene ook seer ..."  

"Moet weer masseer ..."  

Sy dink: “Ja, jou duiwel, jy geniet die massering natuurlik 
vreeslik want dis mos 'n goeie verskoning om aan my bene te 
vat.” Skielik besef sy dat sy ook nie genoeg van sy aanraking kan 
kry nie.  

~*~*~*~  

Vroeër daardie namiddag klap Aryan vir Arnav wakker. “Wat de 
hel! Sit jy die heeltyd en slaap hier onder die boom, wat as 
daardie mannetjie hier verbygehardloop het vandag en ons het die 
gulde geleentheid verloor!” 

Arnav skrik en kyk op vir Mohammed en Aryan hier voor hom. 
“Onthou ek was gisteraand die heelaand wakker op die uitkyk by 
die 24/7-winkel in Westernstraat.” 

 

Die Skrif van Onheil 06 vervolg in Uitgawe 07 – 28 Jan 2019 
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oorlog gedoen het nie. Hunter het nou onlangs teenoor haar 
gebieg dat hulle bloed op hulle hande gehad het en nie trots 
daarop was dat hulle baie mense moes vermoor op verskeie 
maniere as operasionele soldate nie. Tog het hulle mekaar 
gerespekteer dat hulle daardie vuil werk professioneel kon uitvoer 
en later kon aangaan met ‘n nuwe lewe. Het hulle miskien oor die 
geheime diens gepraat as sy nie by was nie en miskien wil sy dit 
net nie glo nie. Wat hierdie man sê is nie heeltemal onmoontlik 
nie. Dit maak nogal heelwat sin hoe meer sy daaroor tob. 

“Jy sien, Chloe, ons stel nie belang in die res van jou familie of in 
jou nie. Jy moet net Hunter binnenooi en ons gaan hom 
terugbetaal vir dit wat hy aan ons vader gedoen het, daarna sal 
ons soos mis voor die son verdwyn en julle mag aangaan met 
julle lewens.” 

Die man sê hulle stel net in Tony en Hunter belang en nie in die 
res van haar familie nie en dit maak glad nie sin nie. Nou is daar 
baie vrae wat by haar opkom. Wie is dan verantwoordelik vir wat 
met Zoey en Lyle en Quinn gebeur het; wie is dan 
verantwoordelik vir wat by haar plek aangegaan het sodat sy 
uiteindelik hier by Isaac moes intrek? Die man probeer voorgee 
dat dit nie hulle was wat daaragter gesit het nie. Wie kon dit dan 
gewees het? Dit kon net hulle gewees het, hierdie moet bloot bluf 
wees, maar indien dit is, hoekom? Wat is hulle regte agenda? 
Hoekom hierdie leuens vir haar vertel? Wat is regtig hier aan die 
gang? Sy is net weer terug waar sy gewees het. Die spanning kou 
haar maagwande want nou is haar situasie slegter met nog erger 
raaisels wat bygekom het. 
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~*~*~*~ 

Dit is 'n winderige Maandag wat volg op Tony se begrafnis 'n 
week later toe Hayley die voordeur van die winkel vir Chloe 
oopmaak. Daar is swaar wolke maar die wind verhoed die 
moontlikheid van reën. Chloe het haar hare in 'n poniestert en so 
trotseer sy die wind in 'n swart langmouhemp en denim met 'n 
sonbril. Dit is 08:00 en die winkel is nog gesluit vir klante en 
Chloe wou Hayley besoek voordat sy besig raak. Hayley is 
geklee in kantoordrag, 'n ligblou hemptipe top met 'n donkerblou 
romp en swart skoene.  

Sy omhels Chloe en vryf haar rug terwyl sy fluister: "Vat dit een 
dag op 'n slag, Chloe, ek weet dis moeilik maar tyd sal dit beter 
maak en ek is altyd hier vir jou. Hoe voel jy op die oomblik?" 

Chloe verwyder haal sonbril en sit dit in haar drasak. "Die lewe is 
so wreed, Hayley. Ek wil nie glo Tony sterf in sy slaap net 'n jaar 
later net soos Clea nie. Ons almal weet hy het 'n swak hart gehad, 
maar dit voel tog so onwerklik. Ek is so dankbaar die begrafnis 
en alles is verby. Ek dra die sonbril nou in die dorp want die trane 
tref my soms uit die bloute. Ek is vir ewig by jou en Ronnie in die 
skuld vir die reël van alles. Ek hou my maar soveel as moontlik 
besig want dit help om my gedagtes besig te hou." 

Hayley gee haar 'n drukkie. "Dit was 'n plesier, Chloe. Ware 
vriende is daar vir mekaar in moeilike tye. Hoe hanteer Zoey 
alles?" 
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"Ek en my vriend, Danny, doen dit soms oor naweke gedurende 
sy Kung Fu oefeninge, dan dra ons mekaar die hele pad met 
Brickmaker’skloofpad na St. George’s en terug. Hy woon onder 
en glo my, jy is so lig soos 'n veertjie in vergelyking met hom." 

"Julle is gek! Ek het nog nooit iemand so mal soos jy ontmoet 
nie, dit is een van die steilste en langste heuwels hier!"  

"Dit gee my sterk abdominale en rugspiere vir my muurbal." Sy 
dink terug en onthou sy lyf en nou weet sy waar dit vandaan kom. 
Sy sien baie uit daarna om hom in aksie te sien tydens sy 
muurbalwedstryd. Rene is by die werk en Kadin nooi Billy binne. 
Hy maak seker sy drink al sy drankies wat die krampe gaan 
voorkom. Hy dring daarop aan dat hy haar bene masseer want dit 
sal glo help vir die seer stywe spiere wat môre gaan volg. Sy het 
haar pa se Deep Heat gevind en ontspan in 'n stoel terwyl hy haar 
bene en voete invryf en goed masseer voor hy daar weg is.  

Die plek is skielik so leeg nadat hy weg is. Sy neem 'n warm bad 
en ontspan terwyl sy terugdink aan die pret wat hulle saam gehad 
het hierdie drie dae. Haar lewe is skielik vol pret en avontuur. Sy 
dink terug aan die swembad en sien sy goedgevormde lyf in 
detail voor haar geestesoog. Sy sien hom swem soos 'n dolfyn en 
onthou hoe hy haar op sy rug soos 'n perd gedra het terwyl hy 
haar bene vashou. Wat gebeur met haar, want Billy neem 
geleidelik haar gedagtes en lewe oor?  
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"Dit bevat die minerale wat jy uitsweet. Al wat dit nie genoeg van 
het nie, is die tafelsout." 

Sy kyk hom aan met bewondering in haar oë. "Jy so slim, Billy 
Shaw."  

Billy sak op sy hurke voor haar. "Kom staan hier voor my en sit 
jou bene teen my skouers sodat ek jou verder op my skouers dra." 

Sy frons skaam. "Moenie jou laf hou nie ..."  

"Ek doen dit dikwels en dit is die maklikste manier, ons is nie vêr 
nie." 

Sy wonder of hy regtig sterk genoeg is of probeer hy haar net 
beïndruk. Hy wag en sy besluit sy gaan doen wat hy sê en kyk 
wat gebeur. “Jy beter my nie laat los nie of jou balans verloor nie, 
die sypaadjie is hard; ek sal jou nooit vergewe nie."  

"Ek sal nie, staan net so en buig jou knieë nou effens." Sy buig 
haar knieë effens en Billy vat haar bobene stewig vas met sy 
hande en die volgende oomblik lig hy haar op en staan met haar 
op sy skouers. Daar sit sy op sy skouers hoog in die lug. "Dit is 
reg. Gebruik jou maagspiere en balanseer op my."  

"O, dit is hoog."  

Billy begin loop. "Jy ry my nou soos 'n perd, hier gaan ons." 

"Is ek nie te swaar nie, jou rug en abdominale spiere moet baie 
hard werk."  
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"Sy probeer sterk voorkom voor my en Lyle, maar soms verdwyn 
sy en verskyn later met rooi oë. Hulle gaan terug George toe later 
vandag. Lyle moet so gou as moontlik terug kosskool toe. Hulle 
moet hom kortpad oor die bergpas kosskool toe neem en gaan 
van daar af terug tot by George. Ek is bekommerd oor Lyle, 
Hayley. Hy lyk nie soos die Lyle wat ons ken nie. Hy is leweloos 
en stel in niks belang nie. Hy lyk permanent kwaad vir alles en 
nou moet hy terug skool toe want hy het reeds baie werk verloor 
verlede week." 

"Miskien is dit 'n goeie ding. Hoe gouer hy besig raak met 
skoolwerk, hoe beter, dit sal sy gedagtes besig hou." 

"Ek wens ek kan hom die een of ander manier help. Ek kry hom 
vanoggend buite op die stoep toe ek die plaas verlaat. Hy sit daar 
alleen en staar in die niet. Ek vra hom wat hy dink en hy sê my 
toe dat hy God haat. Eers neem God vir Clea en toe vir Tony. Ek 
kon nie woorde vind nie en kon hom net omhels en saam met 
hom huil." 

"Hoe laat gaan hulle vertrek?" 

"Hulle wil net eers middagete nuttig voor hulle ry en daarom is ek 
so vroeg hier sodat ek hulle ordentlik gaan groet voor hulle ry." 

Hulle breek hul omhelsing vir die eerste keer en Hayley lei Chloe 
tot by haar kantoor. "Ek het alles vir Ronnie gereed in die lêer, 
Chloe. Ons het goeie verkope gehad verlede week. Ek het 'n hele 
klomp plaasvervangers bestel vanaf die werkswinkel en benodig 
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Sam vandag vir aflewerings aan 'n paar klante. Ek hoop dit is 
okei met jou en Leo?" 

"Ek sal reël met Leo sodat Sam vry sal wees namiddag vir jou 
aflewerings." 

Hayley haal die lêer met die bestellings vanaf die werkswinkel uit 
en gee dit aan Chloe. "Dankie, Chloe, Ronnie het baie werk 
hierdie week." 

"Hayley, ek wil so gou moontlik 'n plek in dorp kry vir 'n rukkie, 
die plaas herinner my voortdurend aan Tony. As Zoey-hulle weg 
is, is dit net ek en die twee mans op die plaas en hul jaloesie 
brand nou eers erg. Hulle praat nie en vermy mekaar die heeltyd. 
Ek wens ek kon sommer vanmiddag daar padgee wanneer Zoey-
hulle weg is, maar ek weet ek sal nooit so vinnig 'n plek vind 
nie." 

"Ek weet van 'n plek ..." Hayley bedink haar. "Nee, vergeet dit, ek 
het te gou gepraat, dit sal nie deug nie." 

"Wat bedoel jy met ‘dit sal nie deug nie’?" 

"Vergeet dit, ek sal rondvra vir 'n plek ..." 

"Hoekom sal daardie plek wat nou beskikbaar is, nie deug nie? 
Ek is nie vol nonsens nie. Ek soek nie iets besonders nie. Is die 
plek onmiddellik beskikbaar?" 

Hayley lyk bekommerd toe sy antwoord. "Dit is beskikbaar, maar 
dit is nie reg vir jou nie, so vergeet dit nou. Ek moes nooit eers 
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"Ek het net 'n grap gemaak.” 

Hulle loop terug met Birdstraat toe Kadin skielik angstig skree en 
haar regtervoet en dyspier vasgryp. Billy gryp haar en help haar 
tot in ‘n sitposisie. "Maak reguit jou bene, vinnig, en trek jou tone 
terug."  

"Eina, ek kan nie; dit maak te seer!"  

Billy trek haar regterskoen vinnig uit en forseer haar been reguit 
deur haar knie met sy linkerhand af te druk.  

Sy protesteer en wil eers keer maar die verligting kom skielik oor 
haar soos haar spiere uit hul sametrekking begin strek en effens 
ontspan. Hy vat haar regtervoet in sy regterhand en buig dit terug 
en stoot haar tone agtertoe. “Sjoe, eina, dit help! Hou dit net daar 
Billy, asseblief, moet net nie los nie, dit voel asof die krampe my 
weer wil gryp. Blikskottel, dit was seer.” 

Billy hou haar in daardie posisie totdat sy begin ontspan. "Die 
krampe kan jou weer gryp. Wat jy nou nodig het, is tafelsout. Het 
julle kakaopoeier en melk by julle plek?" 

"Ja, ek dink ons het." 

"Drink gou eers water met suurlemoensap en baie sout en daarna 
sommer baie glase gewone water deur die dag. Dan meng jy die 
kakaopoeier en suiker en maak sjokolademelk vir jou. Drink ‘n 
hele paar bekers vandag." 

"Hoekom kakao met melk?" 
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toe hy by haar aansluit en saam met haar draf. "Hoe voel jy? Jy is 
amper daar. Ek sal nou saam met jou draf tot by die einde." 

Sy sukkel uitasem deur die verskillende pyne oral oor haar 
liggaam. "Hoe hardloop jy so vinnig, dis jou derde rondte en ek 
begin dink jy is ‘n geheime familielid van Superman." 

Hy terg haar speels: "Ek het ook SPAR toe gehardloop en 
middagete gaan nuttig intussen ..."  

"Ag, kom nou, moenie dit so invryf nie, dit is my heel eerste 
keer!" sukkel sy.  

"Nee, ek terg net, jy doen baie goed vir die eerste keer. Ek hoop 
net jy sal môre nog kan loop." 

"Ek hoop ook so, maar ek is nie so seker nie. Miskien gaan ek nie 
eers uit die bed wil opstaan môreoggend nie en dit gaan jou skuld 
wees." 

"Hoe lyk dit met 'n vinnige swem dan was ons die sweet af 
sommer in die swembad?" 

"Jy wil hê ek moet verdrink, onthou daardie swembad is 'n 
duikswembad aan die diep deel en dis baie diep as ek daar ‘n 
kramp sou kry. Jy is regtig 'n malkop." 

"Hier is ons nou. Jy het dit gedoen!" 

"Nou gaan jy my dra." 

"Klim op my rug." 
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die plek genoem het nie en sal uitkyk vir 'n beter plek, ek 
belowe." 

"Nee man, Hayley, wat is dit met jou? Hoekom is die plek nie 
okei vir my as ek dit nog vandag moontlik kan beset nie?" 

"Daar is meer as een rede." 

"Spoeg dit uit ...!" 

"Okei, eerstens dit is nie veilig vir jou daar alleen in die woud 
nie. Dit is 'n kleinhoewe net buite die dorp daar afgesonderd diep 
in die digte, donker bloekomwoud." 

"So jy dink, omdat ek 'n kleingeboude vrou is, sal ek nie vir 
myself kan sorg nie. Jy klink net soos die twee here op die plaas." 

"Goed, daar is nog 'n rede. Daar was 'n gesinsmoord op daardie 
hoewe. Die man het sy hele familie daar vermoor voordat hy 
selfdood gepleeg het. Niemand wil die plek huur nie. Mevrou 
Kennedy kry die plek nie verhuur nie want niemand wil daar 
woon nie." 

"Is dit nou al, die plek is absoluut perfek ek wil vandag nog 
inbeweeg, waar kry ek mevrou Kennedy in die hande?" 

"Daar is nog 'n rede Chloe. Die plek is ‘n spookhuis. Die mense 
wat wel daar ingetrek het in die verlede, kon nie eers ‘n volle 
twee weke daar aanbly nie. Hulle het almal dadelik daar 
padgegee en gesê die plek is ‘n spookhuis en dit bring net slegte 
geluk vir wie ook al daar intrek." 
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"Kom nou, Hayley, glo julle regtig daardie nonsens, daar is nie so 
iets soos spoke nie. Die mense was natuurlik paranoïes, want daar 
was 'n moord. Hulle het hul eie spoke geskep. Waar is mevrou 
Kennedy, sê my nou?" 

"Los dit nou, Chloe, ek is nou so vrek spyt ek het ooit die plek 
genoem." 

"Waar kan ek haar kry?" 

"Dis ongelooflik, jy is so hardkoppig. Sodra jy iets in jou kop 
gekry het, sal niemand jou keer nie. Haar haarsalon is net ‘n 
bietjie straataf: 'His & Hers’."  

“O, ek ken die plek. Is dit mevrou Kennedy? Sy is 'n gawe, ou 
dame; 'n bietjie eksentriek, maar vriendelik." 

"Moet dit nie doen nie, Chloe." 

Chloe kyk na die horlosie teen die muur, glimlag en knip speels 
‘n oog vir Hayley. "Kyk 8:50, jy kan die winkel oopmaak, ek 
gaan nou reguit 'His & Hers' toe."  

Hayley sug toe Chloe omdraai en uitloop in die rigting van die 
haarsalon. Die wind stoot haar rond terwyl sy gretig stap. Die 
deur is oop en sy loop in by die salon. Mevrou Kennedy sit op die 
gemaklike sofa waar die kliënte gewoonlik hulle beurt afwag. 
Haar hare is spierwit en sy het 'n vollengte, grys rok aan. Sy is 
besig om in ‘n tydskrif te lees. Sy kyk op oor haar leesbril toe 
Chloe instap. Sy gooi haar bril vanaf haar gesig met ‘n vinnige 
skudbeweging van haar kop en dit land op haar bors waar dit 
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wen. Sy voel amper lus en stop as sy sien hoe moeiteloos en 
vinnig hy verby haar snel en môre speel hy nog mededingende 
muurbal ook! Sy wonder of sy geloop sal kry en sal nie verbaas 
wees as sy half vermink is die res van die week nie. Hy moet 
superfiks wees! 

Sy sukkel verby die hospitaal en vertel haarself dis nou nie meer 
ver nie. Die krieketveld is haar volgende teiken. Sy gaan verby 
die rolbalklub en die plek neem weer haar gedagtes in beslag. Die 
Port Elizabeth Rolbalklub het in 1882 begin as die eerste 
rolbalklub in die land. Sy sukkel verby en kom by die rugbyvelde 
en die krieketnette. St George's Park is die plek waar die eerste 
kriekettoets buite Engeland of Australië in 1888 plaasgevind het. 
Algoabaai was ook die gasheer vir die finale toets voor Suid-
Afrika se isolasie van een-en-twintig jaar in 1970. Die eerste 
Suid-Afrikaanse, internasionale rugbywedstryd teen Engeland het 
op hierdie rugbyveld in 1891 plaasgevind. Selfs die Crusaders 
muurbalklub waar Billy speel, het ‘n ryk geskiedenis. Die 
Crusaders sportklub is een van die oudste amateursportklubs in 
Suid-Afrika. Dit het begin as 'n krieketklub in 1843 en is later 
oorgeneem deur die Crusader-rugbyklub in 1887 en daarna het 
die sportkodes gevolg.  

Hoeveel sportmanne het op hul tande gebyt en deur die pyn 
gewerk tot sukses. Nou hardloop sy vir die eerste keer in haar 
Nike skoene rondom hierdie geskiedkundige gronde. Sy kry 
nuwe motivering en byt op haar tande wanneer sy verby die 
hoofingang van die krieketvelde hardloop. Sy hoor Billy se stem 
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Sy het nie vêr gedraf nie en hy is alreeds buite sig toe sy alreeds 
voel sy wil nie verder nie en wil ophou en eerder loop. Dit is vrek 
harde werk hierdie. Nee, sy moet vasbyt en stadig aanhou draf en 
mag nie so gou opgee nie! Sy moet ten minste dit regkry en 
rondom die park draf sonder om te stop. Sy moet dit regkry en dit 
sal haar aandag aftrek as sy dink aan Billy se adres, Parkrylaan 
24, en sy begin kyk vir die nommers van die huise aan die 
oorkant van die pad soos sy aanhardloop. Daar is dit. Dis 'n reuse 
dubbelverdieping.  

Sy hardloop verby die Prince Alfred's Guard Memorial en dit 
neem haar gedagtes weg as sy haarself aan die geskiedenis 
herinner. Hierdie gedenkteken is in 1907 onthul as een van die 
grootste en swaarste Victoriaanse argitektuurprodukte vervaardig 
deur die Saracen gietery van Walter MacFarlane van Glasgow in 
Skotland. Dit is ‘n monument vir die baie mense wat gesterf het 
in die Transkei-oorlog van 1877, die Basoetoe-oorlog van 1880-
1881, die Betsjoeanalandoorlog van 1897 en die Anglo-
Boereoorlog van 1899-1902.  

Sy is nou naby aan How-laan waar die Settler’s Park ingang is. 
Daar sit ‘n stewige man in swart by ‘n inham tussen die plante in 
die skaduwee van ‘n reuse ou boom vas aan die slaap terwyl sy 
verbysukkel. Skielik skrik sy as Billy verbyskiet en op haar skree: 
"Jy is halfpad, hou so aan, jy gaan dit maak!" 

Verdomp! Hy hardloop so vinnig! Hoe doen hy dit? Hy is reeds 
verby haar met sy tweede rondte, hy gaan die uitdaging gemaklik 
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hang. Haar kop skud 'n bietjie terwyl sy vir Chloe kyk: "Goeie 
môre, my skat, hoe kan ek help? Jy het die lieflikste hare." 

"Hallo mevrou Kennedy, ek is Chloe, Hayley van die 
meubelwinkel, se vriendin. Sy het vir my vertel u het ’n plekkie 
te huur." 

Mevrou Kennedy staan op en loop gebukkend vorentoe en stop 
reg voor haar en kyk diep in haar oë asof sy Chloe nuuskierig 
bestudeer. "Interessant, het Hayley jou alles vertel oor die plek?" 
Haar kop skud deurentyd effentjies.  

"Sy het gesê daar was 'n gesinsmoord en die mense glo dat dit 
spook daar. Sy het my vertel u sukkel want niemand wil daar 
woon nie. Ek soek dringend ‘n plek waar ek sommer vandag nog 
kan intrek. Is dit moontlik? Ek wil graag vir 'n maand daar woon 
en sal aan die einde van die maand besluit of ek gaan aanbly of 
nie." 

Mevrou Kennedy kom tot reg voor Chloe en sy bestudeer haar 
verder met haar gesig amper teenaan Chloe s’n en met ‘n 
duidelike frons op haar voorkop. "Jy klink soos 'n baie vasberade 
vrou. Hoekom wil jy daar aanbly, is jy 'n paranormale 
ondersoeker?" 

"Nee, ek glo nie in daardie onsin nie, ek soek net 'n plek wat 
vandag nog beskikbaar is." 
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Sy kyk stip na Chloe en daar volg ‘n snaakse, ongemaklike stilte 
terwyl haar kop al hoe erger skud en Chloe voel al hoe meer 
ontstig. Dit is regtig 'n vreemde ou vrou wat haar soos ‘n portret 
bestudeer. "Kan ek vandag nog intrek, mevrou Kennedy? 
Hoeveel is die huur?" 

Mevrou Kennedy skud haar kop heen en weer asof sy uit die veld 
geslaan is. "Wie gaan saam met jou daar intrek?"  

"Ek gaan alleen daar woon, Mevrou."  

Mevrou Kennedy se frons verdiep. "Jy weet dit is 'n kleinhoewe 
diep in die digte, donker woud en heeltemal afgesonderd, liefie?" 

"Ek woon graag alleen mevrou Kennedy, ek wil vir myself sorg."  

Mevrou Kennedy knik haar kop asof sy besluit sy gaan haar nou 
maar los sodat sy haar kop stamp en haar les leer. "Daar is eintlik 
twee ten volle gemeubileerde huise oorkant mekaar op die hoewe. 
Dis jou keuse of jy net een van hulle of beide gaan huur. Indien jy 
net een huur moet jy nie omgee indien daar moontlik ‘n huurder 
in die woning oorkant joune inbeweeg nie, daar is ‘n man wat 
vanaf Kaapstad gebel het wat nie seker is of hy binnekort of eers 
later vanjaar moontlik daar mag intrek nie. Hy het gesê indien ek 
intussen huurders vind, sal hy verstaan indien ek die plek uithuur 
en daarom het jy eerste opsie." 
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gestaan het, verskuif is tot op die hoek van Kaapweg en 
Rinkstraat gedurende 1950. Dit sou beter gepas het hier voor die 
galery. Die monument is onthul in 1905 ter herdenking aan die 
dienste van die perde tydens die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 
1902. Die meeste van die perde is per skepe ingevoer en het hier 
in Port Elizabeth die land ingekom.  

Billy wys met sy oë na haar nuwe Nike skoene. "Hoe voel hulle? 
Hulle gaan waarskynlik jou voete 'n bietjie seermaak tydens jou 
eerste paar uitstappies tot jy hulle goed ingehardloop het." 

"Hulle voel 'n bietjie styf hier en daar ..." 

"Jy moet dit nie oordoen die eerste keer nie. Vat dit maar kalm." 

"Ek sê vir jou wat, grootmeneer, ek daag jou uit ..." 

"Wat!" 

"Ja, ek gaan die park een keer omhardloop en jy twee keer en ek 
wed jou ek is voor jou weer hier." 

Billy lyk 'n bietjie bekommerd. "Net as jy my belowe jy sal 
jouself nie seermaak nie."  

Sy trek haar gesig en steek vir hom skaamteloos tong uit. "Jou 
chicken ..!"  

Billy spring skielik weg en naelloop op pad antikloksgewys 
rondom die park. Hy het haar heeltemal onkant betrap en is reeds 
vêr weg voordat sy besef wat aangaan.  Sy skree op hom terwyl 
sy begin draf. "Jou skelm, jy is oneerlik!"  
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geleen, sy is in ekstase dat ek wil begin hardloop. Is dit 'n slegte 
tyd of is dit moontlik en mag ek jou hulp vra?" 

"Ek wil graag help. Dis ‘n goeie idee en vandag is die beste tyd 
vir jou eerste draf. Môre moet ek my spaar vir die muurbal want 
ek verwag ‘n harde wedstryd teen ‘n goeie teenstander wat ek tot 
dusvêr nog nie kon wen nie.” 

~*~*~*~  

Hulle het in Newton Park van die bus afgeklim en verskeie 
sportwinkels besoek. Billy het haar verskillende skoene laat 
probeer terwyl hy die speling voel by haar tone en agter by haar 
hak. Hy maak seker haar veters is reg vas en laat haar daarmee 
heen en weer loop in die winkel. Hy is so geduldig en dit lyk asof 
hy baie omgee en homself terdeë geniet. Hulle probeer baie 
opsies in verskeie sportwinkels en besluit uiteindelik op ‘n paar 
Nike drafskoene wat lieflik voel aan haar voete. Dit is 'n pragtige 
paar wat binne Rene se begroting val. Hulle het weer op 'n 
volgende bus geklim en gaan gereedmaak vir die draf. Billy het 
haar voor haar woning gekry en hulle het saam tot by die park 
geloop.  

Hulle staan nou voor die King George VI kunsgalery by die 
hoofingang van die park gereed vir hul drafsessie.  Kadin staan 
ingedagte en dink oor die geskiedenis van hierdie plek. Die 
galery is oopgemaak op 22 Junie 1956 en daar is Britse, Suid-
Afrikaanse en Internasionale drukkuns en Oosterse kuns te siene 
in hierdie galery. Kadin is nogal spyt dat die spesiale 
Perdemonument wat voorheen hier op 'n eiland voor die galery 
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Chloe is aangenaam verras. "Ten volle gemeubileerd, dit is 
wonderlik. Ek sal waarskynlik die kleiner woning van die twee 
neem. Hoeveel sal dit wees?" 

"Jy moet 'n dubbele huur vooruitbetaal en as jy nie vir nog 'n 
maand aanbly nie, sal ek jou deposito terugbetaal indien alles in 
orde is. R13000 vooruit, daarna R6500 per maand. Reg so?" 

"Wanneer kan ek na die plek gaan kyk, Mevrou?" 

"Jy sê net wanneer en ek sal reël met my opsigter om jou 
daarheen te neem." 

"Ek moet rondom etenstyd totsiens gaan sê vir my familie wat 
terug gaan George toe en sal graag drie-uur wil gaan kyk na die 
plek." 

"Kom haarsalon toe en Robert, my opsigter, sal jou soentoe 
neem." 

"Goed, ek sien u dan later, mevrou Kennedy."  

Chloe loop uit die salon. Toe sy die deur van haar Cooper 
oopmaak, sien sy Kennedy staan en staar haar nog aan by die 
ingang van haar salon. Haar oë het vir Chloe die hele ent 
daarvandaan tot by haar motor gevolg. Sy is werklik ‘n baie 
vreemde vrou, dink Chloe. Dis seker haar eksentrieke maniere 
wat die saadjie plant in die bygelowige gemoedere van die 
publiek. Geen wonder hulle is reeds paranoïes nog voor hulle 
daar intrek nie.  
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~*~*~*~  

Daar is twee vragmotors in die parkeerterrein van die Sasol 
garage wat uitkyk op die verkeer wat daar verbyry op pad uit die 
dorp uit. Die een is 'n baie spesiale kragtige dier. Dit is 'n 
Amerikaanse ingevoerde vragmotormonster Dodge Ram 1500 
1995 V8 5.9-liter met ysterstange rondom en ‘n hoë-hysstelsel. 
Joss sit alleen agter die stuurwiel, onsigbaar agter die getinte 
vensters. Die vragmotor langsaan hom is 'n 8-ton Mitsubishi Fuso 
FM16-253 2008- model. Daar sit twee mans agterop met ‘n 
rugsak en twee langerige pale tussen hulle. Daar is stoptekens aan 
die einde van die twee pale en tweerigtingradio's in die sak.  

Joss klim uit en stap tot by die bestuurder se venster. Hy kyk die 
bestuurder in die gesig. "Hulle moet hier verby en daar is 'n goeie 
kans dat hulle hier sal stop en volmaak vir die reis. Jy moet hulle 
volg tot ongeveer sestig kilometer voor die bergpas en gaan hulle 
dan verby en jaag vooruit. Ek wil hê julle moet die padblokkades 
gereed hê voordat hulle daar uitkom. Indien nodig, sal ek hulle 
verbygaan en terughou sodat julle gereed is wanneer ons arriveer. 
Julle stop hulle voor die pas en maak seker daar is geen verkeer 
in die pas voordat julle hulle laat deurgaan nie. Het julle seker 
gemaak die tweerigtingradio’s werk beide kante soos ons 
afgespreek het sodat julle met mekaar kan kommunikeer aan 
beide kante van die pas?" 

Die bebaarde bestuurder knik sy kop. "Relax, ons het die radio’s 
getoets net soos jy gesê het en is gereed. Ons moes drie radio’s in 
die pas as relays aanbring sodat die sein gelei kon word. Ons het 
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praktyke in die vorm van liedere en mantras.’ Ja, daar is 'n goeie 
moontlikheid dat daar 'n kragtige towery beskryf word in daardie 
boekie." 

Kadin soek verder in die Wikipedia artikel oor Sanskrit en sy 
vind nog iets wat resoneer met hul huidige gedagtegang. "Luister 
net hierna: Die vroegste Sanskrit tekste is religieuse tekste van 
die Rig-Veda. Geen geskrewe rekords van so 'n vroeë tydperk het 
oorleef nie, as hulle ooit bestaan het. Maar geleerdes is vol 
vertroue die mondelinge oordrag van die tekste is betroubaar. Dit 
is seremoniële literatuur waarvan die korrekte uitspraak van 
kardinale belang is vir hulle godsdienstige doeltreffendheid." Dan 
verduidelik sy wat sy insiggewend vind. “As ek dit reg verstaan, 
slegs indien 'n priester die rituele uitvoer en presies korrek 
uitspreek, is dit effektief. Indien die mense agter towery aan is in 
die skrif sal hulle heel waarskynlik ‘n priester in hulle geledere 
hê, heel waarskynlik nog hulle leier. Miskien is dit 'n soort 
okkulte ding." 

"Miskien oordoen ons die afleidings nou, hierdie is alles 
spekulasie. Ek hoop dat die heilige man by die tempel ons gaan 
vertel wat ons wil weet. Indien hy Sanskrit magtig is, sal hy mos 
dadelik sien indien daar een of ander okkultiese ding in die 
boekie is en of ons heeltemal op die verkeerde pad is." 

"Haai, mag ek die onderwerp verander en ons terugbring na die 
werklikheid. Ek wil vandag hardloopskoene koop en hulle 
vanaand gaan uittoets rondom die park. Ek het jou hulp nodig vir 
die beste skoene. My ma het my haar kredietkaart daarvoor 
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literatuur is 'n ryk tradisie van poësie en drama sowel as 
wetenskaplike, tegniese, filosofiese en godsdienstige tekste. 
Sanskrit se oorsprong is in die tweede millennium voor Christus 
as Vediese Sanskrit. Die Sanskrit literatuur is mondelings 
oorgedra vir die grootste deel van sy vroeë geskiedenis deur 
metodes van memorisering van uitsonderlike kompleksiteit, 
akkuraatheid en getrouheid. Sanskrit is vandag een van die 22 in 
die grondwetgelyste tale van Indië, en dit word nog algemeen 
gebruik as die seremoniële spreektaal in tradisionele Hindoe 
godsdienstige rituele en Boeddhistiese praktyke in die vorm van 
liedere en mantras." 

Billy frons. "Dit klink ingewikkeld vir my, ek begin wonder oor 
ons teorie." 

"Wat bedoel jy?" 

"Ons teorie van waarom daardie boekie belangrik genoeg is om 
iemand aan te rand of moontlik te vermoor. Ons het gedink daar 
is miskien 'n leidraad in die boekie wat sal lei tot iets kosbaars. 
Ek begin dink dit is nie so eenvoudig nie, veral as ons dink aan 
wat jou pa gesê het van Sanskrit. Hy het gesê daar is mense wat 
glo dat dit afkomstig is van ‘n alternatiewe dimensie. Wat as daar 
'n spesiale kennis is in daardie boekie? Wat as dit hierdie kennis 
van ‘n alternatiewe dimensie is wat die skat is wat vir hierdie 
mense belangrik is?" 

Kadin kyk terug op haar tablet en lees weer die laaste sin: “ ‘...dit 
word nog algemeen gebruik as die seremoniële spreektaal in 
tradisionele Hindoe godsdienstige rituele en Boeddhistiese 
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die beste plekke gekry vir die opstel van die padblokkades en die 
radios is funksioneel daar." 

"Ek is meegedeel dat hulle waarskynlik na middagete sal vertrek. 
Ek het iemand wat my sal bel wanneer hulle die plaas verlaat. 
Sodra ek vir seker weet, sal ek vir julle die beskrywing van die 
voertuig en registrasienommer gee. Dan volg julle hulle en ek sal 
julle volg." 

~*~*~*~  

Chloe is besig om werkswinkelvoorraad in haar motor te laai toe 
haar slimfoon lui. Sy kyk wie bel voor sy antwoord: "Hallo Zoey, 
ek is amper op pad terug. Moenie ry voor ek nie daar is nie, 
hoor." 

Chloe skrik toe Zoey histeries huil oor die telefoon asof dit die 
einde van die wêreld is. "Wat het gebeur Zoey, wat is verkeerd?" 

Vasgevang 07 vervolg in Uitgawe 07 – 28 Jan 2019 
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Die Skrif van Onheil 

Deur Anton Pan (Gert van Jaarsveld) 

 

Lees die vorige hoofstukke in hierdie uitgawes eerste: 

01 – Die Vreemde Skrif – 24 Des 2018 - Uitgawe 02 

02 – Die Ontmoeting – 31 Des 2018 - Uitgawe 03 

03 – Die Gevaar – 07 Jan 2019 – Uitgawe 04 

04 – Die Oplossing van die Raaisel – 14 Jan 2019 – Uitgawe 05 
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05 – Die lokval 

Arnav gaan sit op die bankie onder ‘n reuse, ou boom langs 
Parkrylaan en kyk soos ‘n stout seuntjie op na Aryan en 
Mohammed wat voor hom staan. Aryan spreek hom ernstig aan: 
“Jy sit van nou af elke namiddag hier nadat die skole uitgekom 
het in die skaduwee van hierdie boom en hou die mense dop wat 
hier verbykom. Daardie mannetjie het so vinnig met daardie steil 
opdraande weggehardloop, hy was nie eers in sig toe ons hom 
gevolg het nie. Ek sê jou nou, hy is heel waarskynlik ‘n atleet en 
indien hy hier iewers woon, is daar ‘n baie goeie moontlikheid 
dat hy een of ander tyd om die park sal hardloop.”  

Hy wys na ‘n ouerige dame wat verbygehardloop kom. “Sien jy, 
dis ‘n gunstelingplek waar al die mense draf, moet net nie aan die 
donderse slaap raak nie, want ek gaan nie weer jou bas by die 
Baas red nie. Ek sweer ek brand jou gat, hy is hoeka lus vir jou en 
jy weet wat dit beteken. Hierdie boom is ‘n bietjie versteek in die 
inham tussen die plante, dus is daar ‘n goeie moontlikheid dat jy 
hom eerste sal gewaar as jy gereed is. Indien hy weer vinnig 
hardloop, mag hy jou heel waarskynlik nie eers gewaar nie. So, 
bel ons onmiddellik terwyl jy hom op ‘n afstand volg sodat ons 
hom kan inwag en verras want hy moet nie ‘n geleentheid kry en 
weer wegkom nie.” 

~*~*~*~ 

Dis Woensdag en die mooi weer hou nog goed. Kadin lees tydens 
middagete Wikipedia uittreksels. "Sanskrit is 'n filosofiese 
spreektaal van Hindoeïsme, Boeddhisme en Djainisme. Sanskrit 


