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Vasgevang 

Deur Anton Pan 

 

08 – Diep in die Woud 

Die wind het bedaar tot 'n briesie. Soms gooi dit nog ‘n 
onverwagte vlaag asof dit wil sê: ‘Ek is nog hier’. Chloe 
verwyder haar sonbril toe sy inloop by His & Her’s op die kop 
drie-uur die namiddag.  

Mevrou Kennedy wat besig is met 'n jong vrou, kyk op toe sy die 
salon binnegaan. "Chloe, jy is presies op tyd. Robert sit reeds hier 
en wag op jou."  

Sy knik haar kop in die rigting van 'n middeljarige man op die 
sofa. Robert staan op en kyk haar uitdrukkingloos aan met sy 
regteroog. Die linkeroog is 'n glasoog. Hy het 'n litteken oor die 
volle lengte van sy gesig wat die skade van verskriklik erge, ou-
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maak. <http://andreasrossevold.blogspot.co.za/2012/01/i-sense-
five-is-false.htm> 
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ou wond duidelik wys. Dit lyk asof 'n lem sy gesig destyds moes 
oopgekloof het en sy oog is ook geëis. Dan is daar ook ‘n diep 
letsel net onder sy ken dwarsoor sy keel asof iemand hom wou 
keelaf sny. Dit moes jare gelede gebeur het.  

Dit lyk asof hy pas uit ‘n woud uit gekom het waar hy besig was 
om bome af te saag. Daar is houtsaagsels in sy langerige grys 
hare en op die kraag van sy hemp. Hy dra swart Stihl kruisbande 
oor sy skouers wat sy robuuste boswerkersbroek vashou met 
modderige, waterdigte stewels asof hy iewers deur ‘n moeras 
moes loop. Hy staar haar uitdrukkingloos aan sonder ‘n woord en 
sy groet onseker: “Goeie dag, Robert, ek is jammer as ek jou uit 
jou werk hou; dit lyk my jy was besig met bome afsaag of iets?” 

Hy antwoord nie en staar haar aan met ’n star gesig en daar 
hardloop ‘n rilling deur haar as sy dink aan die ‘Texas Chainsaw 
Massacre’ en sy moet haarself keer dat nog ‘n paar rillers deur 
haar gedagtes flits terwyl hy haar woordloos aanstaar. 

Mevrou Kennedy verduidelik: "Robert het sy stem verloor en hy 
kan nie praat nie, maar hy kan baie goed hoor en sien ook goed 
met sy een oog. Hy het sy eie houthuisie dieper in die bos op die 
kleinhoewe. Net 'n voetpad deur die bos lei tot sy versteekte 
plekkie. Hy besoek net jou deel van die kleinhoewe vir 
instandhouding en wegsny van bosse; hy sny die grasperk tussen 
die huise en doen herstelwerk wanneer dit nodig is. Daar is 'n 
reuse klok wat hang oor ‘n diep put tussen die huise wat jy kan 
lui deur aan die tou te trek indien jy 'n noodgeval het. Robert sal 
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jou nou tot by die plek neem as jy hom net volg in jou motor, 
Chloe.”  

Robert draai en verlaat die winkel met 'n stywe regterbeen wat 
gevolg word deur ‘n mank beweging van sy heup. Wat 'n aardige 
man, hy gee haar die koue rillings.  

Sy volg die mank Robert pynlik stadig met die sypaadjie langs tot 
by 'n klassieke, vuil, ou, geroeste donkerbruin 1952 Dodge 
Fargo. Hy gaan staan by die halftonbakkie en staar haar aan en sy 
beduie in die rigting van haar Cooper effens verder met die straat 
af. “Ek gaan jou volg in my Cooper wat daar staan, Robert.” Hy 
lyk tevrede want die Dodge se deur kraak aardig toe hy dit 
oopmaak. 

Chloe het die Dodge vroeër opgemerk toe sy parkering gesoek 
het want dit lyk regtig na ’n afgeleefde, ou krok. Sy begin wonder 
oor die plek waarheen hulle op pad is. Dit lyk al meer vir haar dit 
moet ‘n snaakse takhaarplek in die verlatenheid wees want die 
eienaar en die trok pas miskien daar maar beslis nie hier in die 
beskawing nie.  

Chloe loop flink tot by haar Cooper en klim vinnig in. Sy kyk in 
haar truspieël en dit lyk soos 'n toneel uit 'n swart-en-wit film as 
die Dodge stadig in die pad inkruip en Robert uiteindelik verby 
haar ry en sy trek uit en volg die Dodge. Hulle ry pynlik stadig in 
’n westelike rigting.  Sy gebruik nie eers al haar ratte nie, want 
Robert ry so stadig.  

Hulle ry verby kleinhoewes en sluit by ‘n slegte grondpad aan 
wat plek-plek sinkplaat is en hulle ry heen en weer tussen die 
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REUK 

SMAAK: Soet, Sout, Suur, Bitter en Umami. 

VOEL: Ligte aanraking en Druk.  

PYN: Velpyn, Somatiese pyn en Visserale pyn. 

MEGANORESEPSIE: Balans, Rotasieversnelling, Lineêre 
versnelling, Propriosepsie (posisie van ledemate), Kinestese, 
Spierstrekking (Golgi seningorgane: Sien 
https://en.wikipedia.org/wiki/Golgi_tendon_organ>, 
Spierstrekking (spierbundels). 

TEMPERATUUR: Hitte en koue 

INTEROSEPTORE: Bloeddruk, Slagaarbloeddruk (arteriële 
bloeddruk), Sentrale veneuse bloeddruk (aarbloeddruk), 
Kopbloedtemperatuur, Bloedsuurstofinhoud, Serebrospinale 
vloeistof pH, Plasmaosmotiese druk (dors?),  Slagaar-aar 
bloedglukoseverskil, Longinflasie (positiewe druk binne die 
longe), Blaasstrekking, Vol maag. 

Die veld van menslike sintuie en navorsing oor die mens se 
sintuigorgane is ’n wye en ingewikkelde veld, sê Andreas 
Rosseveld. Elke orgaan in die sensoriese sisteem werk op ’n 
ander wyse en gebruik unieke sensors. Dit is moontlik die rede 
hoekom verskillende wetenskaplikes verskillende bevindings 
maak. As elke gesaghebbende neuroloog sy/haar eie manier het 
om die sintuie te benoem en te klassifiseer, kan ons verstaan 
hoekom hulle steeds argumente opper om sin uit die harwar te 
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byvoorbeeld kameras gebruik word wat elektrodes aktiveer op die 
retina, of op die optiese senuwee of selfs in die brein. Drukblokke 
(pressure pads) kan vir lam mense met regte of robotiese hande 
gevoel terugvoer na die brein of senuwees in die arm.  

Mense met outisme kan moontlik ‘n sterker sosiale sintuig 
bekom. MIT navorsers het verlede jaar die EQ Radio bekend 
gestel wat seine terugbons vanaf mense om hulle hartklop- en 
asemhalingspatrone vas te stel. Die brein is vindingryk genoeg 
om informasie te ontleed en so kan blinde gebruikers geleer word 
om beelde te “hoor” en klank te voel. Die BrainPort V100 
toestel wat onlangs ontwikkel is, maak presies dit moontlik. Dié 
toestel verbind ‘n kamera op ‘n bril met ‘n stel elektrodes op die 
tong. Aanvanklik is die effek daarvan die gevoel van klein 
borreltjies, maar gebruikers kan leer om sterker stimulasiepunte 
te identifiseer, die sterkeres as helder pieksels en die swakkeres 
as donkeres en so ‘n mentale prentjie vorm. Lees gerus dié artikel 
oor die jongste ontwikkelings op die gebied. 

Meditation <http://www.meditation24-
7.com/page18/page18.htm> beweer dat ‘n mens soveel as 33 
verskillende sintuie kan onderskei. As jy konserwatief is, 
onderskei jy 10 sintuie, algemeen word so om en by 21 sintuie 
onderskei en as jy ‘n radikale standpunt oor sintuie het, kan jy 33 
onderskei. Die indeling van die 33 is dan soos volg: 

SIG: Sien van Lig en Kleur met submodaliteite: rooi, groen en 
blou. 

GEHOOR 

 

 5 

slaggate. Die bome en bosse word digter aan beide kante van die 
pad. Dan is hulle omring deur ‘n bloekomwoud aan beide kante 
van die pad wat al hoe digter word terwyl die pad al hoe smaller 
word.  

Die Dodge kom eers tot stilstand en draai dan stadig in die rigting 
van 'n smal opening tussen die hoë Eucalyptus bome. Sy volg die 
Dodge stadig in die skadu van die bloekoms wat so hoog toring 
rondom die eenspoor bospaadjie dat hulle die blou hemel 
heeltemal afsny. Die pad loop al dieper en dieper in die donker, 
eensame woud in.  

Chloe laat sak haar elektriese vensters en nooi die reuke en 
klanke van die woud binne. Al wat sy egter hoor en ruik is die 
unieke klank van die Dodge en die walms van sy uitlaatgas. Sy 
kyk links en regs en dis net die donker, reuse bome wat hulle 
verswelg van alle kante. Die plek herinner haar aan die eerste 
‘Wrong Turn’ riller wat sy gesien het en sy verstaan hoekom 
mense maklik paranoïes geraak het hier alleen in die woud met 
die gesinsmoord in hulle agterkoppe. 

Die pad maak 'n skerp draai en skielik ry hulle ‘n oop eiland 
binne in die middel van die woud. Sy voel effens verlig toe sy 
weer blou lug bokant haar gewaar. Daar is twee huise teenoor 
mekaar links en regs van hulle in die opening met ‘n kort gesnyde 
grasperk rondom elkeen. Sy sien ‘n ronde, lae muurtjie wat 
natuurlik die put is want dit is in die middel van die twee huise 
met die reuse klok wat aan ‘n grasdakkie hang oor die gat.  



 

 6 

Die woning aan die regterkant is gebou met stompe en lyk 
massief. Die Dodge kom tot stilstand voor die kleiner huis van 
denneplanke aan die linkerkant. Dit moet haar plek wees. Chloe 
stop agter die Dodge. Dit voel asof die opening ‘n eiland is 
omring deur die reuse bloekombome reg rondom. Chloe klim uit 
die motor en skielik beweeg die boonste toppe van die bome en 
dit suis soos die blare fluister in ‘n rukwind. Dis asof die bome 
wakker geskrik het en bespiegelend fluister onder mekaar oor 
haar aankoms soos die toeskouers in ‘n teater.  

Robert loop mank met sy stywe been oor die grasperk met die 
trappe op oor ‘n houtstoep en sluit die voordeur oop. Die bome 
het bedaar asof hulle hul asems ophou in afwagting en 'n 
onheilspellende stilte hang in die lug. Robert wag nie vir haar nie 
en verdwyn in die donker deuropening en sy volg hom 
huiwerig. Die houtstoep kraak as sy by die donker ingang inloop.  

Die sitkamer is donker maar soos haar oë aanpas; begin sy die 
antieke sitkamerstel in die dowwe lig waarneem. Robert staan by 
'n koffietafel in die middel van die sitkamer en die lig kom aan 
toe hy aan ‘n kettinkie trek en sy voel verlig.  

Chloe bestudeer die vertrek. Alles van hout. Die mure is verniste 
denneplank. Daar is geen gordyne nie maar net 
bamboesblindings. Daar hang 'n koedoe- en 'n vlakvarktrofee 
naby die denneplafon. Daar is twee lewensgrootte portrette teen 
een muur en 'n leeuvelmat is vasgepen onder die koffietafel. Die 
vloere is wit bloekomplank.  
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Honger: Die sisteem vertel jou brein wanneer dit nodig is om te 
eet. 

Magnetosepsie: Dit is die vermoë om magnetiese velde op te 
spoor. Dit is, anders as by voëls, nie ‘n sterk sintuig nie en die 
meganisme hiervan word ook nog nie goed verstaan nie. 

Tyd:  Alhoewel daar (nog) nie ‘n enkele meganisme voorgestel is 
wat vertel hoe die mens tyd ervaar nie, wil dit voorkom asof 
verskillende dele van die brein soos die serebrale korteks, die 
serebellum en die basal ganglia hiermee te doen het. 

Wat van ekstra sensoriese persepsie, vra Andreas Rosseveld. 
<http://andreasrossevold.blogspot.co.za/2012/01/i-sense-five-is-
false.html>. Hy onderskei dan: Sesde sintuig: Intuïsie; Telepatie: 
onderbewustelike gewaarwordings van toekomstige gebeure; 
Prekognisie: visuele persepsie van toekomstige gebeure; 
Heldersiendheid: visuele persepsie van onsigbare objekte; 
Helderhorendheid: die hoor van die onsigbare. Hy erken egter 
self dat die vyf dalk verregaande is omdat dit nie deur 
wetenskaplike getuienis ondersteun word nie. 

 Die mees onlangse artikel oor die sintuie wat ek kon vind is dié 
van Matthew Hutson, JULY/AUGUST 2017 ISSUE   
TECHNOLOGY:  Telepathy, echolocation, and the future of 
perception 
<https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/07/beyond-
the-five-senses/528699/ >. Hy wys daarop dat ondersoekers in die 
opkomende veld van “sensoriese verbetering” apparate ontwikkel 
wat mense met gebreke bykomende sintuie gee. Vir blindes kan 
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Ruik: Die neus het honderde olfaktoriese reseptore wat ons in 
staat stel om chemiese kombinasies te ontvang, maar hoe dit 
presies dit in die brein ontleed word, is nog onduidelik. 

Hoor: Die oor ontvang geluid as vibrasies en die brein ontleed 
die ontvange impulse en differensieer tussen verskillende geluide.  

Jeuk: Die reseptore vir jeuk is skynbaar anders as dié vir voel. 

Propriosepsie:  Hierdie sintuig vertel jou brein waar jou 
liggaamsdele is relatief teenoor die ander dele van die liggaam. 
Die sintuig word goed geïllustreer deur vir ‘n vermeende dronke 
te vra om sy oë toe te maak en sy neus te raak. Ook om 
byvoorbeeld jou been te krap waar dit jeuk sonder om daarna te 
kyk. 

Spanningsensors: Om byvoorbeeld spierspanning te monitor. 

Pyn: Drie soorte sensors sinjaleer velpyn, somatiese pyn (bene en 
gewrigte) en visserale pyn (liggaamsorgane/ingewande). 

Ekwilibriosepsie: Dit het te doen met balans en gravitasie, asook 
versnelling en rigtingverandering van die liggaam. Die sensoriese 
sisteem is die vestibulêre labirintsisteen in jou binneoor. 

Rekreseptore:  In jou longe, blaas, maag en derms. 

Chemoreseptore:  Dit sinjaleer aan ‘n area in die medulla in die 
brein wat hormone en verdowingsmiddels opspoor. 

Dors: Monitor die voggehalte van jou liggaam. 
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Die twee portrette hang aan die muur oorkant die voordeur en dit 
lyk asof die man en vrou jou somber aangluur soos jy inkom. Die 
een portret is van 'n middeljarige man met koue, bruin oë en sy 
regterstewel rus op 'n dooie leeu met 'n roer in sy hande. Hy lyk 
nogal baie soos Robert se gesonde sy sonder die aaklige 
letsels. Links van die man is 'n middeljarige vrou met die 
vreemste groen oë wat haar aanstaar met haar stewel op 'n dooie 
koedoe. Sy lyk weer baie soos mevrou Kennedy met 'n roer in 
haar hande.  

 

Hierdie mense moes jagters gewees het en Kennedy en Robert is 
seker familie. Dis seker hierdie man wat sy gesin vermoor het. 
Koue rillings hardloop teen haar ruggraat af wanneer sy in sy 
koue oë kyk. Daar is ‘n houttrap wat aan die regterkantse 
grensmuur van die woning na ‘n platform lei waar ‘n ingang heel 
waarskynlik na die binnekant van die solder in die dak lei.  

Daar is 'n vertoonkas teen die linkerkantse muur met swart en wit 
foto's in rame. Chloe bestudeer die foto's nuuskierig. 'n 
Tienerseun en -meisie staan elk met ‘n mes en bebloede hande en 
‘n karkas van ‘n koedoe hang in die agtergrond aan 'n boom. Dan 
is daar nog familiefoto's met slegs somber gesigte.  

Chloe kry die gevoel dat iemand haar van agter dophou terwyl sy 
die foto’s bestudeer en kyk terug vas in die vreemde, groen oë 
van die vrou. Dis asof die vrou se oë haar volg soos sy in die 
vertrek beweeg. 
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Robert verdwyn deur ’n kralegordyn regs van die vertoonkas na 
die gang wat lei tot die res van die plek en Chloe volg. Hy trek 
nog ‘n kettinkie en die gang se lig kom aan. Chloe besef skielik 
dat daar geen deure is nie, maar net kralegordyne in al die 
ingange. Robert verdwyn deur die eerste ingang en sy volg. Hy 
trek die kettinkie en die lig kom aan. Dit is 'n slaapkamer met 'n 
enkelbed en bedkassie, 'n spieëltafel, ’n losstaande kas en weer 
eens net bamboesblindings. Sy is aangenaam verras toe sy selfs 
beddegoed onder in die kas sien. Sy kyk uit buitekant deur die 
blindings, maar as daar genoeg lig binne is en dis donker buite, 
mag iemand haar van buite dophou en sy sal nie weet nie.  

Die res van die plekkie is dieselfde, geen deure net die 
kralegordyne, dieselfde blindings en alles dennehoutmure met 
bloekomvloere. Die hoofslaapkamer aan die einde van die gang is 
dieselfde grootte as die sitkamer. Teenoor die twee gastekamers 
is die badkamer en die kombuis.  

Die badkamer het 'n toilet en 'n stort met ‘n kabinet en 'n 
gasgeiser in die een hoek. Sy maak die warm kraan oop en die 
geyser vuur outomaties. Sy voel die warm water en glimlag 
tevrede.  

Die kombuis het 'n gasstoof en oond, 'n leë, maar koue yskas met 
’n vrieshokkie, mikrogolf en rooster. Daar is genoeg kaste met 
ware marmertoppe en 'n wasbak. Sy vind selfs skoon potte en 
panne van vlekvrye staal asook porseleinbekers, koppies, 
pierings, borde en staaleetgerei asook verskillende tipes glase in 
die kombuiskaste.  
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Kom ons begin maar by Aristoteles se vyf. Dan het ons sien, 
hoor, ruik, voel, proe. Dit lyk maklik, maar dit is nie. 

Sig: Of ‘n mens hier moet onderskei tussen twee reseptore vir 
kleur en helderheid is tans nie duidelik nie. 

Smaak: Of mens aparte sintuie moet onderskei vir soet, sout, 
suur, bitter en umami (umami reseptore reageer op 
aminosuurglutamaat, ‘n smaak wat in vleis en artifisiële 
smaakmiddels voorkom. Smaak het te doen met chemiese 
reaksies). ‘n Uitstekende samevatting van smaak word gegee in 
https://af.wikipedia.org/wiki/Smaak. 

Voel: Dis nie duidelik of ons tussen ligte aanraking en druk moet 
onderskei nie. Die somasensoriese persepsie is die resultaat van 
neurale reseptore in die vel en verskillende reseptore reageer op 
die variasies van druk wat uitgeoefen word soos streel, 
aanhoudende druk en so aan. Die somasensoriese sisteem is ‘n 
komplekse sisteem. As ‘n stimulus, byvoorbeeld hitte, ‘n reseptor 
aktiveer word dit gevoer na ‘n area in die brein wat uniek 
geassosieer (verbind) word met die area waar die stimulus 
voorkom sodat die mens presies weet watter deel van die liggaam 
word geaffekteer. ‘n Ander term vir laasgenoemde is 
termosepsie en kan ook meer as een sintuig omvat want afgesien 
van warmte en koue wat deur twee verskillende reseptore 
gesinjaleer word, is daar ook nog die meganisme wat interne 
liggaamstemperatuur sinjaleer.  
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do-you-have>). Wat dan van byvoorbeeld honger en dors? Dis 
mos maniere waarop jou liggaam aan jou brein sinjaleer dat daar 
liggaamlike behoeftes is. 

‘n Ander definisie lui soos volg. ‘n Sintuig is die fisiologiese 
vermoë van organismes wat data vir persepsie voorsien. Die 
senuweestelsel van die mens het ‘n spesifieke sensoriese 
senuweestel en ‘n sintuigorgaan wat aan elke sintuig gekoppel is.  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Sense>. 

Dat daar meer as vyf sintuie is, word vandag nie meer 
bevraagteken nie. Maar daar is nie soveel ooreenstemming oor 
hoeveel daar is nie. Die 7 Sense Foundation volstaan met sewe 
<http://www.7senses.org.au/what-are-the-7-senses/>. Hulle voeg 
die vestibulêre sisteem by wat versnelling, g-krag, 
liggaamsbeweging en die posisie van die hoof byvoeg. Dis die 
sisteem wat jou vertel dat jy beweeg in ‘n hysbak, wat jou vertel 
of jy lê of regop staan en wat jou laat balanseer op ‘n 
balanseerpaal. Verder voeg hulle by propriosepsie wat die 
verhouding van jou liggaamsdele tot mekaar aandui. 

Daven Hisky in sy artikel in Today I found out 
<http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/07/humans-
have-a-lot-more-than-five-senses/> beweer in 2010 ‘n algemene 
beskrywing vir ‘n sintuig is enige sisteem wat bestaan uit ‘n 
groep sensoriese seltipes wat reageer op ‘n spesifieke fisiese 
fenomeen en wat korrespondeer met ‘n spesifieke groep streke in 
die brein. Hy gaan dan verder en onderskei nege sintuie maar 
voeg by dat daar soveel as twintig kan wees. 
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Daar is 'n outomatiese wasmasjien naby die agterdeur met ‘n 
staalwasbak apart, ’n skottelgoedwasser en 'n ronde 
eetkamertafeltjie op pad na daardie deel. Sy kyk deur die venster 
en daar sien sy 'n stywe wasgoedlyn gestrek in 'n U-vorm tussen 
vier bloekombome. Die plek het alles wat sy nodig het. 

Hulle klim met die trappe op tot op die platform wat lei na die 
solder en gaan deur die kralegordyn daar. Robert trek die 
kettinkie aan die binnekant en die lig gaan aan. Die dak is laag 
met net genoeg kopspasie onder die balke. Daar is ronde vensters 
heuphoogte aan beide ente van die lengte van die dak. Die 
vensters is oop en die geluid van die bloekomboomblare wat 
ritsel in die wind gee dit 'n snaakse onheilspellende atmosfeer 
terwyl ‘n vars briesie oor haar streel.  

Die hoë, digte bloekomwoud rondom; die isolasie, die portrette, 
die jagtrofeë en foto’s gee hierdie plek 'n onheilspellende karakter 
met sy geskiedenis wat speel in die agterkant van jou 
gedagtes. Maar die pragtige dennemure en -plafon en 
bloekomplankvloere gee dit terselfdertyd 'n unieke en gesellige 
atmosfeer. Veral omdat dit reeds goed toegerus is en ontvanklik 
lyk vir die nuwe intrekker. Sy voel alreeds op haar gemak en glo 
die plek gaan haar heel waarskynlik baie tuis laat voel. Die 
geïsoleerdheid gee dit beslis ‘n besonderse karakter en sy sal 
ingeburger voel oor 'n paar dae. Selfs al is Robert vreemd, hy is 
altyd net die lui van die klok weg en dit gee haar die gevoel van 
sekuriteit.  
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Chloe voel opgewonde as sy dink aan Zoey wat ook kom voor 
middernag. Dit sal baie help vir haar gemoedsrus. Robert sluit toe 
en stap weg en verdwyn met 'n smal voetpaadjie tussen die bome; 
waarskynlik die pad wat tot sy plekkie lei.  

Chloe ry terug dorp toe en betaal mevrou Kennedy met ‘n 
tjek. Sy vra oor die foto's en portrette en mevrou Kennedy vertel 
haar dit is die vermoordes en hulle was familie van haar. Robert 
is haar boetie en hy het ongelukkig daar gekuier en oorgeslaap 
toe die tragedie plaasgevind het. Gesteek en met sy keel afgesny 
is hy vir dood agtergelaat. Hy leef nou soos 'n kluisenaar alleen in 
die woud en kom selde in die stad; net vir voorrade en 
kruideniersware of vir wat nodig is vir instandhouding. Sy gee 
aan Chloe haar eie stel sleutels. 

Chloe koop kruideniersware en wegneemetes en terug in die 
woud trek sy in die hoofslaapkamer in aan die einde van die 
gang. Robert moet nog daar  wees; want sy Dodge staan nog op 
dieselfde plek. Sy gebruik die mikrogolfoond en verhit haar ete 
en geniet dit by die eetkamertafeltjie in die kombuis. Sy wonder 
of sy 'n TV, radio of klankstelsel moet bring. Daar is nie ‘n 
skottel vir satelliettelevisie nie, maar sy besluit sy gaan eers die 
stilte van die woud indrink en waardeer. Miskien gaan sy later net 
’n eenvoudige radio bring. Sy het haar skootrekenaar en sal vir 
eers haar selfoon gebruik as 'n bron vir die internet tot sy hoor 
wat Zoey nodig het. Sy neem haar selfoon uit haar sak, toets 
ontvangs en glimlag gelukkig want daar is ‘n sterk netwerksein. 
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Hoeveel sintuie het die mens? 

Artikel deur Gert van Jaarsveld 

Dat ons vyf sintuie het, is ‘n historiese oorlewering en dit was so 
deel van die mens se konsepsie van die werking van die brein dat 
dit vir eeue nie bevraagteken is nie. Aristoteles het in sy De 
Anima (Oor die siel 350 V.C.) aparte hoofstukke gewy aan sien, 
hoor, voel, ruik en proe. 

Maar het ons inderdaad net vyf sintuie? 

Om te probeer verstaan wat ‘n sintuig is, moet mens eers die 
basiese onderskeid maak tussen die werklikheid en dipersepe sie 
van die werklikheid. Die werklikheid bestaan om ons en in ons, 
mens kan dit ook noem die wêreld van sintuiglike waarneming. 
Die mens is so geskape dat hy die werklikheid ervaar deur sy 
sintuie. Ek sien byvoorbeeld ‘n stoel. Die stoel is ‘n konkrete 
objek in die werklikheid, maar my brein interpreteer dit as ‘n 
stoel deur my sintuig van sig. Ek abstraheer dus weg van die 
konkrete objek en my brein lê die prentjie perseptueel vas. Ek kan 
selfs later die prentjie onthou of terugdink. 

Een probleem met die afbakening van wat ‘n sintuig is, is dat 
daar nie ‘n behoorlike definisie bestaan nie. Neem ‘n mens ‘n 
eenvoudige definisie as uitgangspunt, naamlik dat ‘n sintuig ‘n 
unieke manier is vir die brein om inligting te ontvang oor die 
werklikheid en die liggaam, dan is dit reeds duidelik dat daar 
meer sintuie as vyf is. (Aldus Jarrett in sy BBC-artikel in 2014: 
Psychology How many senses do you have? 
<http://www.bbc.com/future/story/20141118-how-many-senses-
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Aryan praat in verwondering: “Dit lyk soos ‘n foto van die seun 
met selfs die agtergrond van die park.” 

Die guru skeur versigtig die skets uit die boek en oorhandig dit 
aan Aryan. "Gaan maak nou baie kopieë van hierdie skets van ’n 
oomblik in die verlede. Ons gaan dit uitdeel aan al die 
straatkinders wat in die omgewing rondom die park woon en gaan 
elkeen van hulle 'n 100 Amerikaanse dollar belowe as hulle ons 
wys waar hulle hierdie seun gesien het en dit ons help om hom te 
vind. Jy sien, Aryan, hoekom was dit nodig en ek het my belofte 
gehou. Die deur van jou gedagtes is nog gesluit.”  

Aryan glimlag verlig vir Vipracitti en neem die skets by 
hom. "Baie dankie, meester."  

...vervolg met uitgawe 09 
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Sy borsel haar tande in die badkamer en gaan staan onder die 
stort. Die water voel lieflik warm en sy voel tevrede en ontspanne 
terwyl sy haarself was. Dan onthou sy die blindings en besef die 
lig is aan en daar is nie gordyne nie. Dit is seker haar gedagtes 
wat weghardloop met haar omdat haar rug gekeer is na die 
venster. Sy verbeel haar sy voel oë wat deur die blindings vir haar 
kyk en haar naaktheid beloer. Sy draai om terwyl sy selfbewus 
haar borste bedek en haar skaamdele verberg deur haar onderlyf 
skuins te hou en sy tuur deur die blindings of sy moontlik vir 
Robert sien wat haar probeer afloer.  

Sy voel effens verlig toe sy geen kop teen die venster sien nie, 
maar voel nie heeltemal gerus nie. Sy kon hom miskien net gemis 
het en weer eens bring die snaakse man en die verlate plek die 
herinnering van ‘n riller by haar op as sy terugdink aan ‘The hills 
have eyes’ en sy slaan sommer hoendervleis uit. Sy glimlag vir 
haarself en besef sy sal minder rillers moet kyk want dit het nie ‘n 
goeie effek op haar nie. 

Chloe besef dat sy gordyne moes gekry het, maar sy het 
heeltemal vergeet en sodra dit donker word, sal sy nooit weet of 
Robert haar nie miskien stilletjies dophou nie. Sy sal nie verbaas 
wees as die verminkte man wat altyd alleen hier in die woud 
woon, hom in die geheim verlustig aan die skoonheid van al die 
vroulike besoekers wat hulle hier vestig nie. Sy voel ontbloot en 
nakend en droog haar selfbewus af terwyl sy die venster heeltyd 
dophou voor sy haar naaktheid onder ‘n droë, groot handdoek 
bedek en terugloop tot in haar slaapkamer. 
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Sy sit nie die lig aan nie, want daar is genoeg lig. Sy is seker sy 
sal so privaatheid geniet. Sy haal haar skootrekenaarsak uit waar 
sy haar 9 mm pistool hou. Sy druk die magasyn in en haal hom 
oor, druk die veiligheidsknip af en plaas dit onder haar 
kussing. Almal dink sy is 'n hulpelose dogtertjie, maar Tony het 
haar in selfverdediging goed opgelei en sy sal die meeste mans 
verras en ore aansit. Sy hou net nie van die idee dat die vertrek 
nie ‘n deur het nie. Iemand mag haar in haar slaap oorval 
wanneer sy magteloos is. 

Sy sit haar handdoek in die kas en besluit sy gaan net so nakend 
en vars insluimer bo-op haar bed. Sy is mos nou vry en alleen vir 
die eerste keer in haar lewe en sy gaan dit inwy en so nakend 
slaap totdat Zoey haar wakker lui. Zoey het belowe sy sal haar 
rondom sewe-uur bel wanneer hulle by die kosskool arriveer 
voordat dit ordentlik donker word. Dan ‘n plan beraam en vir eers 
‘n laken oor die blindings voor haar slaapkamervenster hang. Sy 
gaan lê op haar maag en voel gelukkig en vry so kaal op haar bed 
en voor sy haar kan kry, is sy vas aan die slaap. 

*** 

Chloe skrik wakker in die stikdonkerte en voel die koue aandlug 
oor haar naakte lyf. Haar lyf is yskoud en sy lê nog steeds op haar 
maag soos sy aan die slaap geraak het. Dié deel van haar het nog 
effens hitte behou. Sy onthou dat sy op Zoey se oproep vertrou 
het om haar wakker te lui voordat dit donker word maar dis dan 
nou pikdonker en dit is seker laataand want die aandlug voel baie 
koel. Sy wou nog ‘n laken oor die blindings gehang het voordat 
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en alles rondom die guru vervaag en verdwyn tot in die niet 
terwyl Aryan heeltemal verlam en vasgepen in sy stoel sit.  

Die guru se stem weergalm soos die donderweer in ‘n baie diep, 
reuse grot. "Jy is in die park, Aryan, en kyk weer na die seun met 
die boekie in sy hand." Aryan sien weer die seun asof sy gedagtes 
skielik soos ‘n driedimensionele DVD-speler daardie oomblik 
vasvang en vries, net voordat die seun omspring en 
weghardloop. Dit is asof tyd skielik net stol en hy sien die fynste 
besonderhede wat hy nie voorheen ingeneem het nie. Alles is so 
helder en duidelik en hy hoor selfs die fynste geluidjies van 
voëltjies en krioelende diertjies orals.  

Skielik skrik hy wakker uit sy beswyming en sy guru se stem 
klink weer soos sy normale growwe stem. “Jy sien, dit was toe 
nie so moeilik nie.” 

Vipracitti vat die potlood en skets. Aryan en Mohammed kyk in 
verwondering as die guru se prentjie vorm aanneem soos hy 
vinnig skets en dit begin lyk soos ‘n wit-en-swart-foto waarin hy 
al hoe meer besonderhede inskets met harde en sagte bewegings 
van sy potlood soos ‘n talentvolle kunstenaar. ‘n Meesterlike 
skets neem vorm aan voor hulle oë in die fynste besonderhede en 
selfs die agtergrond van die park is so duidelik dat die 
potloodskets eerder soos ‘n swart-en-wit-foto begin lyk wat met 
‘n regte kamera geneem is. Hulle is weer eens verstom met hulle 
guru se towerkrag en begin wonder of daar enige iets is waartoe 
hy nie in staat is nie. 
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"Aryan jy vermy altyd my oë; julle is die drie mees bekwame, 
opgeleide manne van Ahmed in die gevegkunste en kan iemand 
in sekondes doodmaak met julle kaal hande of in ‘n hulpelose 
posisie plaas, maar tog is julle altyd vol vrees vir my. Julle hoef 
nie te wees nie want dit is my kragte wat julle sukses gaan 
verseker. Kom ek en jy gaan ’n ooreenkoms aan. Aryan, jy weet 
ek is gebonde deur Shiva en mag nie ‘n belofte verbreek nie, 
want dit sou beteken dat ek al my towerkrag sal verloor.  

“Ek belowe ek sal net jou geheue besoek en die deur van jou 
gedagtes weer toemaak want ek los net die deur oop om die 
noodsaaklike van wat julle doen te lees. Ek weet jy funksioneer 
beter op jou eie, Aryan. Kom skraap nou die moed bymekaar en 
kyk in my oë." 

Aryan sug hulpeloos en skud sy kop heen en weer want hy het dit 
nog altyd reggekry om aan daardie oë te ontsnap en die guru het 
net ‘n rukkie gelede geland, en kyk nou net. Hoekom is hy en 
Arnav nou juis die twee wat die beste prentjie van die seun in hul 
gedagtes vasgepen het? Hy probeer nog een laaste poging. "Ek 
sal hom vir u beskryf, meester ..."  

"Kyk in my oë, Aryan!" Aryan kyk moedeloos na die oop 
sketsboek en potlood voor die guru en wens hy het die talent 
gehad en kon goed skets maar hy het nou nie. "Kom, jy is dapper 
genoeg. Kyk in my oë.” 

Hy kyk op in die vreemde, donker oë en hulle vang sy oë 
onmiddellik soos sterk magnete en hulle verander in donker poele 
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dit nodig is om ‘n lig aan te skakel. Hier lê sy nou nakend en 
koud en sal eers in die donkerte moet soek vir ‘n laken en dit 
moet hang voordat sy waag om die lig aan te skakel, want sy sal 
nooit weet wie loer vir haar van buite af nie. 

Dan besef sy Zoey het nie gebel nie en onmiddellik ontvlam daar 
‘n vuurtjie van bekommernis in haar binneste en sy voel met haar 
hand na haar bedtafeltjie waar sy die slimfoon op die herlaaier 
gelos het om seker te maak hy is gereed vir Zoey se oproep.  

Sy voel hom raak en hou hom voor haar en skakel hom aan en die 
vuurtjie ontvlam ordentlik en knaag in haar maag toe sy sien dis 
reeds twee-uur die oggend! Sy wil nie glo sy het so vas geslaap 
nie, maar dis duidelik sy het en waar is Zoey want sy het nooit 
gebel nie! Hulle moes al teen die tyd saam hier gewees het! 

Sy probeer die ergste slaap uit haar oë vee en vind Zoey se 
nommer angstig en bel. Sy luister in spanning en ‘n hopelose 
gevoel neem pos in haar binneste toe die netwerk koud en saaklik 
antwoord: “Die nommer van die persoon wat u bel, is nie nou 
beskikbaar nie, probeer asseblief weer later.” 

Sy praat hard met haarself. “Agge nee, Zoey, waar is julle; agge 
nee, man, antwoord my!” 

Haar hart spring in haar bors toe iets hard neerval. Dit klink soos 
in die sitkamer. Is daar iemand in die plek en hierdie plek het 
geen deur waaragter sy kan skuil nie en sy is poedelnakend! Sy 
luister stil en intens en dan hoor sy ‘n geluid in die kombuis wat 
klink asof iemand peuter met die plastieksak waarin sy van haar 
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kruideniersware op die eetkamertafeltjie gelos het vroeër 
vandag. Daar is bokse koekies in.  

Sy voel onder haar kussing, haal haar pistool onder die kussing 
uit en kom stadig orent op die bed. Die bed se vere raas en verraai 
haar beweging en teenwoordigheid en dan hoor sy iets neerval in 
die kombuis. Dan klink dit kompleet soos ligte, kaal voetjies van 
kindertjies wat oor die houtvloer hardloop en sy hoor duidelik 
hoe iets deur die krale beweeg soos dit wegspat en bots teen 
mekaar en van die mure af voor die voetstappe met die gang 
afhardloop. 

Vrees gryp yskoud aan haar hart terwyl sy uit die bed spring en 
die pistool voor haar uithou. Dit klink soos kaalvoetkinders wat 
met die trappe in die sitkamer ophardloop en dan hoor sy dit 
bokant haar kop oor die plafon en skielik is dit doodstil.  

Sy beweeg angstig vorentoe en voel naarstig na die ligkettinkie 
met die pistool voor haar uit; gereed en met haar vinger op die 
sneller. Sy kry die kettinkie in die hande en trek dit vinnig met 
haar linkerhand. Die lig is verblindend in haar oë. Sy staan 
nakend en ontbloot in die helder lig. Sy probeer fokus. Sy hou die 
pistool gereed voor haar gemik in die rigting van die gang. 

...vervolg in uitgawe 09 
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Maar terwyl hulle in St George's swembad ontspan neem hulle 
nie eers notisie van die geraas van net nog ‘n Boeing wat oorvlieg 
en gaan land op die lughawe nie. Dit was net nog 'n rumoerige 
vliegtuig vanaf Johannesburg en die lughawe is nie baie ver van 
die park nie.  

Dit is egter Vipracitti wat afloop met die trappe en sy voete vir 
die eerste keer op Afrika se bodem sit. Aryan en Mohammed 
neem hom na die Holiday Inn. Op pad stop hulle by 'n winkel 
waar Aryan 'n 4B potlood, uitveër en 'n sketsboek koop. Nou sit 
hulle aan tafel in die Holiday Inn se restaurant met Aryan en 
Mohammed oorkant Vipracitti.  

Aryan het die sketsboek voor hom neergesit en die potlood 
langsaan gereed. Mohammed lyk onrustig en Aryan vermy sy oë 
terwyl beide wonder wat beplan hul guru want hy is gewoonlik ‘n 
man van min woorde en praat net wanneer dit nodig is en wys 
selde emosie. Hulle het hom nooit sy humeur gesien verloor nie, 
want hy is altyd hoogs berekend en in volle beheer en dikwels vol 
ongelooflike verrassings. 

Vipracitti kyk reguit na Aryan wat dadelik weer sy oë probeer 
vermy en afkyk. "Kyk vir my Aryan ..."  

Aryan kyk op maar vermy die guru se oë en fokus doelgerig op 
die bultende doek wat die lyflengte toutjieshare bo-op sy kop 
verberg. Almal wat by hulle verbykom, staar openlik of loer 
onderlangs na die guru, gefassineerd met die snaakse man met die 
reuse doek op die kop en welige baard wat lyk soos 'n skatryk 
sjeik in daardie peperduur pak klere.  
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“Wysheid en geduld sal mettertyd deel word van jou, my kind, en 
jy sal weer eens besef dat ons net die instrumente in die Spel van 
die Groot Persoonlikhede van Brahman is. Ek wil jou verseker 
daar is 'n groter doel en dit is nou die tyd van Shiva, die 
Vernietiger, want die tyd loop uit vir Moeder Aarde onder die 
selfsugtige duiwelse bedrywighede van die mense van Kali 
Yuga. Moeder Aarde is belangriker as een selfsugtige spesie vir 
Brahman want sy is die waardevolle gewer van lewe. Dit is ons 
tyd en reg teen die einde sal niks ons sukses kan verhoed nie, 
maar ons moet ook geduldig wees en besef ons mag nie in die 
pad staan van die tussentydse Spel van Vishnu nie.  

“Dit is die wysheid van jou guru wat weet hoe die Persoonlikhede 
van Brahman manifesteer en altyd in harmonie met Sy groter plan 
funksioneer. Dit is slegs dit wat my die reg gee tot die towerkrag 
van ons magtige Shiva." 

*** 

Saterdag is daar 'n ligte motreën en hulle swem. Kadin geniet elke 
oomblik saam met Billy maar sy is gefrustreerd want sy moet 
voortdurend haarself herinner dat hulle net vriende is. Chantal is 
dalk sy meisie. Kadin en Billy is heeltemal ontspanne en betrokke 
by mekaar en hulle vergeet die moontlikheid dat Billy miskien 
nog gesoek word deur daardie gevaarlike mans van die 
park. Môre gaan hulle die Krishna tempel besoek en hopelik sal 
daardie geestelike leier van ISKCON hulle kan help deur die 
Sanskrit in die boekie te verklaar.  
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Die Skrif van Onheil 

Deur Anton Pan  

 

07 – Die Dodelike Besoeker 

 

Vrydag waai die wind hard in Port Elizabeth. Tydens hul 
etensuur het Billy Kadin uitgenooi vir nog 'n drafsessie om die 
park min wetende dat Arnav op dieselfde verskuilde bankie sit 
vasbeslote om hierdie keer wakker te bly. Gelukkig vir hulle is 
haar bene nog baie seer en hulle besluit die wind is te onplesierig 
en dat hulle eerder moet gaan swem. Die oefening behoort te 
help; veral vir haar seer bene. Hulle geniet nog 'n dag in die 
swembad en Kadin se bene voel baie beter daarna.  
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Intussen, derduisende kilometers van Billy en Kadin af, aan die 
bokant van die aardbol, glimlag Ahmed gelukkig en kom vinnig 
van agter sy lessenaar uit en loop tot voor Vipracitti. Hy voel aan 
die spesiale, peperduur materiaal van die deftige pak klere van 
$43 000. Dit is ’n Brioni Vanquish pak. Hy glimlag hoogs 
geamuseerd. "Vergewe my, meester, maar ek het nooit gedink ek 
sal u ooit in so deftige pak klere sien nie." 

Hy kyk vir die bult op die kop van sy guru waar die lyflengte 
toutjieshare nou alles agter 'n swart doek opgerol is. Vipracitti is 
gewoonlik nakend in die begraafplaas van sy tempel, blou geverf 
met die as van verbrande lyke oor hom gesmeer en met 
toutjieshare wat hang tot by sy voete. Wanneer hy hier buite sy 
tempel kuier, het hy net ‘n los kleed aan wat hom halfhartig 
bedek. Sy gesig is ook altyd wit geverf met die gewone Aghori 
tekens en vuil welige bos baard. Nou is sy gesig en baard skoon 
gewas en lyk hy soos ‘n skatryk sjeik.  

Die guru plaas sy skoon regterhand liggies op Ahmed se kop asof 
hy sy apie streel. "Ek het jou in die begraafplaas ontdek waar jy 
nakend en bewend saam met die apies weggekruip het, my 
kind. ‘n Verlore, sesjarige seuntjie wat wreed agtergelaat is deur 
die wrede wêreld van Kali Yuga. Kyk nou vir jou, jy laat maak 
vir jou guru 'n deftige, spesiale snyerspak, maar jy is stilletjies 
onder die radar een van die rykste mense in die wêreld. Moeder 
Laksmi glimlag en beloon jou al hoe meer dag na dag.” 
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Ahmed kyk verwonderd na hom.  "Jy is alles en het my gered uit 
die krotbuurte en jou towerkrag het my so ryk gemaak, my 
vader. Ek is niks sonder jou nie."  

Vipracitti laat sy hand met deernis oor Ahmed se kop streel 
alvorens dit oor sy nek en bors gaan totdat dit stop met sy palm 
op sy hart. "Jy het ongewone wil en dryfkrag en dit is wat jou ‘n 
selfgemaakte biljoenêr gemaak het en laat oorleef het in hierdie 
wrede wêreld sedert jy ‘n in-die-steek-gelate, klein seuntjie was 
wat moes staatmaak op die trop apies se goedheid.  Die 
krotbuurte en die ongenaakbare duiwels van Kali Yuga kon nie 
eers in jou pad staan nie want jou oorlewingsinstink maak jou van 
nature meedoënloos.  

“Soms manifesteer dit ook as vrees en woede omdat diep binne 
jou nog daardie seuntjie skuil wat Shiva vir my in Sy 
begraafplaaswoning gestuur het en dis sulke tye dat jy die 
wysheid en towerkrag van jou guru nodig het om jou te lei." 

Vipracitti kyk met deernis diep in Ahmed se oë. "Onkunde bring 
nog twyfel in jou, my kind. Jy vra jouself waarom moes ons wag 
tot nou toe voor jou guru ‘n paspoort en vlug kan kry na die 
suidpunt van Afrika. Jy vra jouself as dit die spel is van Shiva, 
die Groot Vernietiger, hoekom dan lyk dit asof Vishnu, die Groot 
Bewaarder, keer op keer nog hierdie duiwelse beskawing 
beskerm? Elke keer as jy dink ons is op die punt van ‘n 
deurbraak, gooi die Groot Spelers weer ‘n draaibal en jy verloor 
vertroue want die groter spel van ons Brahman verwar jou.  


