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Uittreksels van uitgawe 22 
 

Vasgevang – 22 - Ontmoet die indringers 
 
Chloe vra nuuskierig: “Wat wil Robert ons wys, Hunter?”  
 
“Ek het hom vertel van jou sonde met die indringers deur die 

soldervensters en dit is toe hy my vertel dat hy ‘n verrassing vir ons het 
en ons graag iets wil wys.” 
 
Die Skrif van Onheil – 21 - Die poppe dans 

 
Nico skud sy kop en verras Jack met die suiwer gebruik en uitspraak 

van Afrikaans. “Hoekom is dit so belangrik, Jack? Alex het jou ‘n vraag 
gevra. Waar is jou dogter?” 

 
Die twee mans gluur mekaar uitdagend aan voordat Jack uiteindelik die 

ongemaklike stilte in Afrikaans verbreek. “Jy is nie sy kollega nie, Nico, 
en jy sal moet verduidelik en vinnig.” 

 
Afrikaans is ’n wonnerlike ding  
Is Ja-nee ja of nee? 

 
GEHEIME SKAT IN DIE SAHARA WOESTYN - Deel 4 

“Luzaan gaan kruip onder een van die Jeeps weg!” skree hy weer in haar 
rigting en hyself storm na die afdak toe waar hy sy stuk leer met al sy 
notas gelos het.  As die Arabiere dit nou in die hande kry, kan dit groot 
moeilikheid veroorsaak! 
 
Straatkind 
Een van Pannie se ou gediggies 
 
Jy 
Een van Mattie Pansegrouw se ou gediggies 
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Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 
Ontmoet die indringers 
 

 
 
Chloe staan op die stoep en asem die geure van die woud diep 

in. Dit is bewolk maar geen reën is voorspel nie. Hulle het 
vroeg wakker geskrik en sy het Hunter met ’n lekker ontbyt 
bederf. Isaac se BMW was reeds weg toe sy Hunter agterna 
gekyk het toe hy verdwyn het in die bospad na Robert se plek. 
Sy wonder wanneer Hunter gaan terugkeer want hy is al ‘n 
geruime tyd weg. Sy was nog nooit by Robert se huisie nie en 
het geen idee hoe vêr dit  is nie. 
 

Chloe wonder hoe kommunikeer Hunter met Robert wat nie 
‘n stem het nie en nie kan praat nie, want sy het hom nooit 
gevra nie. Wie sê Robert gaan instem met Hunter se 
veeleisende planne om haar plek te beveilig? Sy staan nog so 
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Die son val uit die wolk  
ek vang dit lê dit in my skoot 
jou gesig is daarin diep binne-in 
dit skyn deur jou oë warm heerlik 
die see jou stem saggies vêr 
eggo agter my aan 
die wind jou hare 
waai swaai draai 
o dit is jy 
dis jy 
 
Jy 
 
Die dag sterf  
langsaam ongemerk 
wolke sluk hom in glinsterend  
soos goud o pyn jy’t agter ‘n wolk verdwyn 
‘n storm bars in my oop verblind my deurboor vermink  
o donker nag so koud yskoud in my 
kyk die wolke val planete sterre  
die heelal val vêr af af  
die onbekende wag 
o dit was net jy  
net jy vir my 
net jy  
 
Jy 
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Beskaam die hoop nie? 
 
Straatkind, sê vir my 
wat dink jy? 
 
As jou vingers vir ‘n aalmoes rank 
en leë riviertjies 
kronkel in die vlakte 
wat smeek vir reën... 
 
As die rankies verdroog 
en toekrul oor die dor karoo... 
 
Wat sê jou vuisie dan vir Afrika? 
 
 
 
Jy 
 
Een van Mattie Pansegrouw se ou gediggies 
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en peins en staar na die bospad waarin Hunter verdwyn het, toe 
hy weer verskyn. Hunter stop en waai met sy arm ‘n “kom 
hier”-gebaar. 

 
Chloe trek die voordeur sommer net so ongesluit toe en loop 

na Hunter wat vriendelik vir haar glimlag toe sy by hom 
aansluit. “Volg my, Chloe, ons gaan saam na Robert se 
plekkie. Hy wil ons graag iets wys.” 

 
“Regtig, het Robert sowaar ingestem met al jou mal eise, 

Hunter?” 
 
Hunter knipoog vir haar. “Hy is bly ek het die inisiatief 

geneem want hy was self besorg oor jou. Hy kon nie uit sy eie 
die plek beveilig nie want mevrou Kennedy wil nie verder geld 
spandeer nie. Hy wonder gereeld of jy okei is, maar wil nie 
lastig wees nie en daarom hou hy homself skaars. Robert is 
baie gretig en wil graag help, Chloe.” 

 
“O...” Chloe is verbaas. 
 
Chloe het net begin wonder hoe groot die kleinhoewe moet 

wees want dit voel nou redelik lank wat hulle met die bospad 
tussen die reuse bloekoms deur stap toe hulle uiteindelik by ‘n 
opening tussen die bome kom. Daar staan Robert se 
stomphuisie met sy bruin Dodge langsaan. Sy sien daar is ‘n 
smal pad wat tussen die bome verder gaan en besef dat dit heel 
waarskynlik onafhanklik van die pad na haar plek by die 
hoofpad iewers moet aansluit. Dit is hoekom sy nooit Robert se 
Dodge gewaar nie. Dit is net die voetpaadjie wat hulle verbind. 

 
Chloe vra nuuskierig: “Wat wil Robert ons wys, Hunter?”  
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“Ek het hom vertel van jou sonde met die indringers deur die 

soldervensters en dit is toe hy my vertel dat hy ‘n verrassing 
vir ons het en ons graag iets wil wys.” 

 
Chloe frons met ‘n vraag op haar gesig. “Hunter, jy moet my 

nog verduidelik hoe praat julle, hy het dan nie ‘n stem nie?” 
 
“Robert gebruik gebaretaal, Chloe, en ek ken dit baie goed, 

dus het ons geen probleem nie. Ek praat normaal en hy gebruik 
gebaretaal.” 

 
Chloe skud haar kop verbaas. “Ongelooflik!” 
 
Die voordeur van die oulike stomphuise gaan oop en Robert 

kom mank aangeloop en stop reg voor hulle. Hy het sowaar 
weer dieselfde klere aan waarmee sy hom die eerste keer daar 
by Kennedy se salon gesien het. Soos gewoonlik kyk hy hulle 
net aan met sy verminkte gesig wat geen emosie wys nie en 
Chloe ril effens. Sy wonder hoe het dit gekom dat Hunter 
bevriend geraak het met hom sodat hy hom, net soos vir haar 
pa, gereeld kom besoek het wanneer hy in die omgewing was. 
Die man is so eienaardig en sy kan dit nie help nie; hy gee haar 
die horries. Gelukkig kan hy nie gedagtes lees nie. Chloe is 
weer eens dankbaar Isaac het ingetrek en sy is nie alleen 
gestrand met dié kluisenaar nie. 

 
Robert staar reguit na Chloe en begin skielik met gebaretaal 

en Hunter vertaal: “Chloe, jy moet seker dink ek is baie 
eienaardig want ek het al my gesigspiere verloor en kan nie my 
emosies wys nie. Ek was dus aangenaam verras toe my ou 
vriend, Hunter, hier opdaag wat vir ‘n rukkie my stem kan 
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Luitenant Berger buk hier by die werker wat gedeeltelik onder 
die Sahara se sand begrawe lê.  Hy merk dadelik op dat die 
werker hoogstens nog ’n paar minute sal bly lewe.  Hy het wat 
lyk soos ’n dodelike kromsabelsny oor sy maag en ’n dun 
straaltjie bloed loop reeds by sy mond uit en oor sy ken af.  Dit 
drup-drup op die gulsige droë sand en laat net ’n rooi kol agter. 
 
Hy kniel hier by die werker en sit sy een oor so na as moontlik 
aan sy mond en vra dan. 
 
“Wat het hier gebeur?  Waar is die professor en sy dogter?” 
 
 
Vervolg volgende week in uitgawe 23 
 
 
Straatkind 
 
Een van Pannie (Johannes Bartholomeus 
 Pansegrouw senior) se ou gediggies 
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Jeeps in en krap gou ŉ ry sand om haar en hoop hulle sien haar 
nie daar raak nie.  Een van die Doelaks het haar egter 
opgemerk.  Hy kom ploeg hier met sy op perd voor die Jeep 
dat die perd ŉ wal sand opskiet in die proses.  Hy spring af en 
trek vir Luzaan aan haar voete onder die Jeep uit.  Sy probeer 
haar teësit maar die afgelope tydjie se geweldige spanning het 
reeds al haar energie getap en is dit maar ŉ flou poging.   
 
Die Doelak gooi haar eenvoudig oor sy skouer en dan klim hy 
op sy perd en gooi haar daarna hardhandig voor hom op die 
saal neer.  Luzaan sien deur haar geskokte oë hoe ŉ ander 
Doelak by haar pa afspring en hom met sy kromsabel ŉ hou 
oor sy rug gee.  Haar pa val bebloed vooroor op die tafel en lê 
dan stil.  Die Doelak sien die stuk leer en ander notas raak.  Hy 
vou alles op en druk dit onder sy kleed in.   
 
Dan val Luzaan in ŉ diep beswyming en hoor en sien sy niks 
verder nie … 
 
*** 
 
 “Luitenant Berger kom dadelik hierheen.  Ek dink die een leef 
nog!” 
 
Luitenant Berger van die Franse Vreemdelegioen tol in sy 
spore om en haas hom na daar waar een van sy manskappe 
angstig vir hom staan en wag.  Voor hom op die sand lê een 
van professor Dubois se werkers. 
 
“Jy sê die persoon leef nog, manskap Breda?” 
 
“Ja, Luitenant, maar ek dink nie meer vir lank nie.” 
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wees. Ons gesels altyd so lekker. Hunter het my vertel jou lewe 
is miskien in gevaar. Ek het hom my slimfoonnommer gegee 
sodat jy my enige tyd kan bel of teks. Ek is byna altyd hier en 
ek is die naaste aan jou. Ek kan fluit en sal antwoord deur een 
keer oor die foon te fluit vir ‘ja’ en twee keer vir ‘nee’ as jy 
bel. Okei, of anders teks ek.  Hunter gaan vir ons 
tweerigtingradio’s kry en ek sal dieselfde daarmee doen.” 

 
Hy staak met sy gebaretaal en dit is vir ‘n oomblik asof hy 

oor iets wik en weeg. Dan gaan hy tóg voort.  
 
“Ek het nou vir ‘n rukkie ‘n stem, so ek moet jou nou sê 

terwyl ek kan.” Hy aarsel weer vir ‘n oomblik en dan gaan hy 
verder: “Chloe, jy is die lieflikste mens in so baie opsigte. Jy is 
ons prinses van die woud.” Robert buig skielik voor haar soos 
‘n Franse ridder in ‘n fliek oor swaardgevegte, voor sy prinses 
sal buig. 

  
Chloe bloos en begin kliphard lag. “Nee Robert! Wat maak 

jy? Ek is nie ‘n prinses nie. Ek is net Chloe Eastwood.” Sy kyk 
na Hunter wat breed glimlag. 

 
Robert kom orent en praat weer met gebare en Hunter vertaal. 

“Kom volg my, my prinses, ek wil julle iets baie spesiaals gaan 
wys in die woud.”  

 
Hy draai om en begin loop in die rigting van wat lyk soos nog 

‘n bospad deur die woud. 
 
Hulle volg Robert wat hulle met mank treë stadig lei al dieper 

die woud in. Chloe kry ‘n warm gevoel vir Robert terwyl hulle 
hom volg en sy is ‘n bietjie vies vir en teleurgesteld in haarself 
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omdat sy hom aan sy uiterlike beoordeel het. Sy wonder wat 
hy hulle diep in die woud wil wys. 

 
Die bome hier is nou vrek hoog sodat daar geen direkte sonlig 

deurkom nie en dit is redelik donker al is dit reeds redelik diep 
in die dag. Robert kyk gereeld op na die boomtoppe en Chloe 
probeer sien waarna hy soek, maar sien niks nie. Skielik stop 
Robert en wys reguit op in die rigting van ‘n spesifieke boom. 

 
Hulle stop en staar na die boom, maar sy sien niks snaaks nie. 

Robert beweeg om haar en staan agter haar en loer oor haar 
skouer dan neem hy haar voorarm en wys haar met haar eie 
hand presies waar sy moet fokus. Chloe konsentreer hard en 
knip haar oë en dan sien sy daar hoog in die boomtoppe, iets 
grys uitsteek. Daar beweeg dit en dan sien sy nog stukkies grys 
en skielik spring iets van een boomtop en verdwyn in die boom 
langsaan. 

 
“Ek sien, Robert, ek sien!” skree sy opgewonde.  
 
Uiteindelik sien sy presies wat daar skuil wanneer ’n paar 

apies afkyk en hulle gesiggies nuuskierig wys toe sy so hard en 
opgewonde praat. “Dis oulike apies daar hoog in die 
boomtoppe. Genade, Robert, as jy ons nie gewys het nie, sou 
ons nooit geweet het van hulle bestaan nie!” 

Robert kom staan weer voor hulle en verduidelik in 
gebaretaal. “Die apies kruip weg in die hoë bome omdat ek 
hulle skiet as hulle mak word want hulle is vol kattekwaad en 
neem heeltemal oor indien ‘n mens hulle toelaat. Hulle is baie 
slim en word maklik ‘n pes. Hulle maak vensters oop en selfs 
deure van kaste of yskaste en maak lelike skade veral in die 
aande indien jy nie versigtig is nie. Hou jou deure en vensters 
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Toe hulle buite kom, druk hulle net die klipdeur van buite af 
toe en dan sluit dit weer vanself met ’n ligte klikgeluid.  Van 
buite af lyk die deur presies soos die res van die muur en as 
mens nie weet van deur nie, sal jy dit nooit vind nie. 
Hulle het die doolhof aan die voorkant van die tempel betree 
en merk nou dat die uitgang aan die agterkant van die tempel 
is.  Sopnat, maar uiters verlig en dankbaar dat hulle dit oorleef 
het, stap pa en dogter hand om die lyf terug na hul tent toe.  
Alles voel nog so onwerklik en hulle verstande sukkel nog om 
dit te verwerk.   
 
Wat nou verder?  Wat moet nou gebeur?  Moet hulle dadelik 
die Franse owerheid in kennis gaan stel van die kolossale skat 
of moet hulle eers nog verder opmetings doen van die tempel 
en so meer?  Omrede hulle nie te lank in die tempel was nie, 
vermis die werkers hulle nie eens nie, maar kyk hulle wel baie 
verbaas aan toe hulle soos twee nat hoenders na hul onderskeie 
tente toe stap.  Voor hulle egter hul onderskeie tente bereik, 
hoor hulle ’n dreuning met ’n gegil en geskree.  Ruiters op 
perde stroom die kamp van alle kante binne en van hulle jaag 
reeds in hulle rigting. 
 
“Doelaks!” skree professor Dubois dit hees uit.   
 
“Luzaan gaan kruip onder een van die Jeeps weg!” skree hy 
weer in haar rigting en hyself storm na die afdak toe waar hy 
sy stuk leer met al sy notas gelos het.  As die Arabiere dit nou 
in die hande kry, kan dit groot moeilikheid veroorsaak!   
 
Hy is egter hopeloos te laat.  Die Doelaks was reeds op hulle 
toe hulle onraad vermoed het.  Luzaan duik onder een van die 
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gevra het.  Hy weet dat min vroue die durf en moed van sy 
dogter het en dit gee hom hoop.  As hy haar nou moet verloor, 
sal hy homself vir ewig verwyt.  Die tonnel was gelukkig nie te 
lank nie en net toe hy voel sy asem is bykans op, het die tonnel 
opwaarts geloop en kort daarna het sy kop die water gebreek.  
Groot was sy verligting, maar hy het hom toe steeds in 
stikdonkerte bevind.  Deur te voel-voel al rondom hom, het hy 
gou besef dat hy weer voor ŉ toe deur staan waar die 
watertonnel geëindig het.  Met sy hande het hy een of ander 
hefboom ontdek wat uit klip gemaak is.  Deur ’n bietjie met 
druk, trek en draai te eksperimenteer, het hy skielik ’n 
klikgeluid gehoor en toe teen die deur voor hom gedruk.  Die 
klipdeur het stadig oopgeswaai na buite en lig het die donker 
tonnel binnegestroom.  Hy staan dus nou hier en wag op sy 
dogter met lig om hom en dit sal ook verseker dat sy die lig 
kan sien as sy nader kom. 
 
Dan sien hy beweging en die volgende oomblik bars Luzaan se 
kop bo die water uit.  Hy help haar op en sy val in sy arms en 
huil vir ŉ rukkie van pure verligting en dankbaarheid. 
 
“Jy was voorwaar baie dapper, Luzaan, ek wonder hoeveel 
ander vrouens sou dit gewaag het, veral as hulle nie sou weet 
wat die uitkoms daarvan sou wees nie.  Ek is baie trots op jou, 
hoor!” 
 
“Dankie Vader, ek moet bieg; ek was doodbenoud en dit was 
seker die moeilikste ding wat ek nog ooit in my lewe moes 
doen.  Ten minste ken ons nou die hele geheim van die skat en 
dit maak ons twee op die oomblik seker die rykste mense op 
aarde.” Sy kry dit reg om saggies te lag terwyl die water nog 
van haar gesig en klere afloop. 
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gesluit want hulle maak dit oop al is dit die soldervensters. 
Hulle is baie atleties en kom maklik daar in. Ons moet daardie 
skuiwers op jou soldervensters aanbring want die karnallies het 
jou natuurlik sien intrek en ontdek hulle kan daar inkom om by 
jou kruideniersware uit te kom, Chloe.” 

 
Chloe lag kliphard en is vol blydskap oor die verligting wat 

sy nuus vir haar bring. Daar het Robert haar nou net ‘n 
verklaring gegee vir al haar spoke! 

 
“So, dit is hierdie apies. Die voetstappies wat klink soos 

kindertjies. Die kralegordyne wat gereeld beweeg in die vroeë 
oggendure. Die vensters wat oopgemaak word daar hoog in die 
lug. Die foto wat aaneen op sy gesig val. Dis hierdie stoute 
apies! Ek het geweet daar is ‘n logiese oplossing. Baie dankie, 
Robert!” 

 
Chloe kom impulsief vinnig vorentoe en soen Robert 

onverwags op sy verminkte wang en dan besef sy dit was 
heeltemal te voorbarig van haar en deins terug. “O, jammer 
Robert, vergewe my asseblief.” 

 
Robert praat weer met gebare. “Ek is tot u diens, my prinses.” 

Hy buig weer eens hoflik soos ‘n ridder vir sy prinses. 
 
Chloe lag gelukkig en klap hom speels op sy skouer. “Dankie, 

my dapper ridder.” 
 
 
Vervolg volgende week in uitgawe 23 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer onheil Liefde bring 
 

 
 
Die poppe dans 
 

Jack gaan dadelik tot aksie oor. “Kadin en Rene, kom gou 
saam slaapkamer toe en Billy gaan wag in die sitkamer vir my. 
Loer solank deur die loergaatjie of jy iemand by die voordeur 
herken.” 
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glo en vertrou en eenvoudig aanhou swem tot jy anderkant 
uitkom, waar dit ook al mag wees.” 
 
“Vader, dit maak my totaal vreesbevange net om daaraan te 
dink, maar soos vader reeds genoem het, dit is die regte en ons 
enigste pad om te volg om hier uit te kom.  Die alternatief is 
seker om hier te sit en dood te gaan van honger en dors en dit 
in stikdonkerte!  Ons suurstof hier binne mag miskien voor die 
tyd ook opraak.  Die kanse dat ander mense die deur se geheim 
betyds sal ontrafel om ons betyds te red, is feitlik nul en ons 
kan dus nie ons hoop daarop vestig nie.” 
 
“Ons maak dan so, my dogter.  Sit beide kerse op die rand van 
die put.  Dit sal jou help om sodra jy onder die water is, te kan 
sien waar die tonnel is waarheen die water jou gaan druk.  
Swem dan so vinnig soos jy kan al met die tonnel langs.  Ek 
het die gevoel dat dit eintlik makliker gaan wees as wat dit nou 
lyk of voel.  Ek gaan eerste.  Gee my een minuut kans en volg 
my dan.  Maak seker jy trek jou longe so vol lug moontlik, 
ontspan jou liggaam en swem rustig deur die tonnel.  Ek wag 
vir jou aan die ander kant.  Baie lief vir jou, my kind.” 
 
Voor Luzaan nog iets kan sê, verdwyn haar pa se kop onder die 
water en na ’n paar sekondes verdwyn hy in die kerse se flou 
lig.  Die skielike eensaamheid wat oor haar toesak, dreig haar 
amper tot paniek, maar sy weet sy moet nou net vasbyt, 
konsentreer en doen presies wat haar pa vir haar gesê het om te 
doen.  Sy byt op haar onderlip en tel die sekondes stadig af.  
Dan sak sy in die water af … 
 
Professor Dubois staan hier by die tonnel se waterkant en wag.  
Hy hoop en bid dat sy dogter kalm sal bly en doen wat hy haar 
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GEHEIME SKAT IN DIE SAHARA WOESTYN 

Deel 4 

 

Deur Pieter Haasbroek 

 
“My kind, ek dink vir seker so.  Soos jy klaar opgemerk het, 
dui alles hier binne na een ding en dit is dat dit wel die uitgang 
is.  Hier is geen geraamtes van iemand nie en verder reken ek 
dit was dalk net die priesters in die stam wat toeka hier gewoon 
het en wat toegang gehad het om die skat hier te kom skep en 
wat dan elke keer weer so “ontsnap” het.  Die water moes hulle 
dan reinig in die proses.  Soos ek dit sien het ons geen ander 
keuse as om wel dit te probeer nie hoe moeilik dit ook al gaan 
wees om die besluit met jou verstand te maak.  As jy eers ŉ 
entjie met die tonnel af beweeg het, is daar nie omdraaikans 
nie.  Jy sal nie teen die stroom kan swem nie, jou asem sal 
opraak en die tonnel is ook te nou vir omdraai.  Jy sal dus moet 
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Jack gryp ‘n kortbroek en trek dit oor sy slaapbroekie aan en 
gryp ook ‘n T-hemp en baadjie en trek dit vinnig aan voordat 
hy die versteekte brandkluis in hul klerekas oopsluit. Hy haal 
sy 9mm Parabellum pistool uit, stoot die magasyn in, haal dit 
oor en steek die pistool agter by sy rug in waar dit versteek is 
onder sy baadjie.  

 
Jack draai en kyk na Rene en Kadin en praat met erns. “Ek 

gaan kyk wie is daar en as Billy daardie monsters by die 
voordeur herken, verras ek hulle net daar. Sluit julself in die 
kamer toe en julle maak nie oop voordat iemand nie drie keer 
drie kloppe gee as kode nie. Maak nie saak wat ons sê of doen 
nie, kom net uit indien julle my klopkode hoor, anders druk die 
stil alarm vir Atlas gewapende- reaksie sekuriteit en moenie 
uitkom voordat Atlas nie hier is nie, okei.” 

 
Kadin gryp Jack aan sy arm voordat hy by die kamer uitgaan. 

“Pa, indien dit ‘n bejaarde man is met ‘n bol op sy kop en 
welige baard, moenie in sy oë kyk nie. Hy sal pa betower.” 

 
Jack frons vir haar. “Wat ..?” 
 
“Ons het pa nog nie vertel nie. Die man steel ‘n mens se 

gedagtes sommer net so. Belowe pa sal hom nie in die oë kyk 
nie.” 

 
Jack frons verward maar stel haar gerus. “Reg so, Kadin, ek 

sal maak soos jy sê. Sluit nou die deur en moenie uitkom 
voordat jy nie die regte klop gehoor het nie al sê wie wat en as 
ons sê julle moet oopmaak sonder die klop, druk dan die stil 
alarm sonder om te aarsel.” 
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Rene kom tussenbeide en stoot Kadin liggies dieper die 
kamer in. “Gaan sit solank by die paniekknoppie gereed, my 
skat.” 

 
Rene fluister skelmpies in sy oor. “Dink aan die kinders. 

Belowe my jy raak nie weer mal nie.”  
 
Sy kyk diep in sy oë en hulle verander van wreed na sag voor 

hy haar soen en verdwyn en sy sluit die kamerdeur. 
 
Die voordeurklokkie lui weer. Jack kry Billy by die voordeur 

en hy fluister: “Daar is twee mans, Oom, maar ek ken hulle 
nie. Die een lyk effens bekend maar ek weet nie van waar nie. 
Maar hulle was beslis nie saam met daardie skurke gewees so 
ver ek weet nie, Oom. Daardie ouens wat my verniel het, het 
soos uitlandse Indiërs gelyk en gepraat. Hierdie ouens is 
middeljarige, wit mans en lyk soos Suid-Afrikaners.” 

 
Jack loer deur die gaatjie en vra in Engels. “Wie is julle en 

wat soek julle hier?” 
 
Die man aan die regterkant steek sy hand in sy binnesak en 

hou die volgende oomblik sy polisie-identiteitskaart voor die 
loergat en die foto en name stem ooreen met wat Jack sien en 
hoor wanneer hy in Engels antwoord. Hy klink ook soos ‘n 
Engelsman. “Ek is speurder Alex Bond van die Moord- en 
Roofafdeling Humewood polisiestasie en hierdie is my 
kollega, Nico de Jager.” 

 
Jack hou by Engels. “Waarmee kan ek help?” 
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ding. Maar ja-nee het eintlik niks met ja of nee te make nie. 
Ja-nee beteken vir seker en dis gewoonlik ’n sterk beaming 
van wat gesê is en sluit dus bietjie aan by een funksie van Ja. 

 
“Dis droog vanjaar.” “Ja-nee, die boere gaan swaar kry.”  
“Die wêreld is ’n groot gemors.” “Ja-nee, kyk nou weer wat 

het Trump aangevang!” 
 
Een verklaring van ja-nee is dat dit vanuit die Oosterse tale in 

Afrikaans gekom het. Ya ani wat in Afrikaans Ja-nee geword 
het, sou glo gebruik geword het vir sterk ooreenstemming, 
bevestiging, versekering en beaming. 

 
Ja-nee, die gebruik van die woordjies soos ja en nee is 

sommer lekker interessant! 
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Nee se gebruik is baie interessant. Soms beteken Nee 

inderdaad Ja. 
 
“Gaan ons die bakkie laat regmaak?” “Nee, ons laat hom 

regmaak, dan kan ons weer gaan jag.” “Nee, dis reg so. Kry vir 
Chris om te kom kyk.” 

Maar dis as ’n tussenwerpsel wat Nee lekker gebruik word. 
“Hy sê toe, nee, kom ons kyk wat aangaan.” “Nee man, toe ons 
die bok sien ...” “En net daar sê ek vir hom, nee, jy is nou 
groot, moenie huil nie.” 

 
Nee lank uitgespreek met ’n dalende stemtoom dui weer op 

iets anders. 
 
“Nee..ee..ee, ag is dit nie hartseer nie.” “Nee..ee..ee, is ons al 

weer sonder krag?” Daar is ’n hele paar emosies wat ons met 
die lang nee uitdruk. 

 
En dan is daar natuurlik die uitroep: Nee! Dit gebruik ons om 

iemand te keer om iets te doen of om hom/haar te laat staak om 
voort te gaan, of vir die hond of kat wat iets onbehoorliks (op 
die mat) wil aanvang. 

 
Ek is seker daarvan dat lesers ook nog ander funksies van dié 

woorde sal ontdek as hulle mooi luister na hoe mense hulle 
gebruik in gesprekke.  

 
En Ja-nee dan? 
 
Party mense worstel om die kloutjie by die oortjie te bring. Is 

Ja-nee nou ja of nee of ja en nee, of wat? Ja-nee, dis nogal ’n 
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“Ons moet dringend vir Kadin Bosch sien, Meneer. Sy woon 
hier, nie waar nie? Is u haar vader? Is sy nou hier?” 

 
Jack en Billy frons vir mekaar voor Jack antwoord. “Ek 

vertrou niemand op die oomblik nie, Alex, en jy sal eers mooi 
moet verduidelik wat aan die gang is of daar is moeilikheid, 
verstaan jy my.” 

 
“U dogter Kadin se vriend, Billy, was ontvoer en aangehou en 

is eers losgelaat nadat Kadin met sy ontvoerders onderhandel 
het vanoggend vroeg in die stadsbiblioteek, Meneer. Ons is 
ingelig oor die ontvoering en gevra om te help deur ‘n vriend 
van Kadin wat ons gisteraand gekontak het. Kadin het hom 
gisteraand in haar vertroue geneem oor die voorval en ons het 
haar ongesiens gevolg en beskerm tot in die biblioteek waar 
Billy toe vrygelaat is. Die plan was om sy ontvoerders te volg 
en te arresteer sodra hulle die biblioteek verlaat het en almal 
saam is, maar ons het hulle ongelukkig verloor. Ons wil 
dringend met Kadin en haar vriend Billy praat want hulle kan 
ons help om die kriminele aan te keer en aan te hou. Maak nou 
asseblief oop sodat ons kan praat.” 

 
“Hoe de joos het julle hulle laat wegkom?” 
 
“Ons sal verduidelik sodra u oopmaak vir ons, asseblief.” 
 
Jack kyk vir Billy wat eers net vir hom wil bevestig deur ‘n 

knik maar skielik is dit asof die ligte vir Billy aangaan. “Nou 
onthou ek waar ek die oom aan die regterkant gesien het. Hy 
was ook in die biblioteek vanoggend. Oom, dit maak sin wat 
hy sê. Hy was die hele tyd in die biblioteek. Die towenaar het 
ons gehipnotiseer en verdwyn en toe ons bykom, het daardie 
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oom nuuskierig vir ons gekyk terwyl hy haastig besig was om 
die biblioteek te verlaat. Dit maak sin wat hy sê, Oom.” 

 
Jack wens hy weet wat aan die gang is. Hy vertrou nog nie 

die storie heeltemal nie. Hy sal versigtig moet wees en gereed 
om sy pistool uit te ruk indien nodig en hulle vir eers op ‘n 
veilige afstand hou.  

 
Hy maak die voordeur oop en bestudeer die twee mans terwyl 

hy die veiligheidshek ook oopsluit. 
 
“Aangename kennis. Ek is Jack Bosch. Kadin is my dogter. 

Kom binne en lig my in wat de joos aan die gang is, asseblief. 
Hier is Billy by my. Ons was besig om sy rug te verpleeg.” 

 
Jack tree eenkant toe en gee doelbewus nie sy hand nie, maar 

trek Billy aan sy skouer agtertoe saam met hom na ‘n veilige 
afstand weg van die mans. Hy beduie hulle moet bymekaar 
gaan sit op die sagte rusbank. “Gaan sit asseblief daar en dan 
vertel julle my alles wat julle weet, asseblief.” 

 
Die mans knik en gaan sit terwyl Jack die deur toetrek. Alex 

gaan sit diep in die rusbank maar Nico sit op die punt asof hy 
gespanne is en dit vryf ‘n bietjie aan Jack. Hy het spesiaal die 
sagte rusbank gekies sodat hulle daarin moet wegsak want dit 
is nie maklik om vinnig uit so bank op te spring nie. Dit is asof 
Nico sy plan besef. Jack som hulle vinnig op. Alex se 
ouderdom wys duidelik maar Nico is stewig gebou en lyk 
besonder fiks vir ‘n middeljare man. 

 
Jack vat aan Billy se skouer. “Billy draai gou om en wys hulle 

jou rug.” 
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“Toe gaan hulle mos en soek die bok.”  
“Ja.” 
“En daar wag die leeu hulle in.” 
“Ja,” ens. 
 
Die hoorder sê eintlik vir die spreker: Ek luister, gaan voort 

en so ondersteun hy dus die spreker se beurte. Die hoorder por 
as’t ware die spreker aan om voort te gaan. Dit word 
gewoonlik lank uitgespreek met ’n stygende stemtoon. En as 
die spreker te stadig is, kan die hoorder sê: “Ja en toe ...?”  

 
Maar jy kan ook verbasing uitdruk met Ja. “Het jy gehoor 

Piet se kar is gesteel?” “Ja..a..a!”  
 
Dit word gewoonlik lank uitgespreek met ’n sterk stygende 

stemtoon en het min of meer die betekenis van “Regtig!” of 
“Wat vertel jy my?” 

 
’n Spreker kan Ja ook gebruik om sy eie woorde te bevestig. 

“En soos ek verduidelik het, ja, dit was nie maklik om met 
hom oor die weg te kom nie.” “Ja, in Hom is ons harte bly.” 
“Ons sal moet opereer, ja, ons sal die gewas moet uitkry.” 

 
Wanneer ons dié woord lank rek met ’n dalende stemtoon, sê 

dit nogal iets. 
 
“Jan sê hy het ’n rekordprys vir sy ram gekry.” “Ja..a..a.” Dit 

sê: Moenie glo nie; vat dit met ’n knippie sout; Jan praat altyd 
groot.  

 
Dan kry ons ook: “Ja wat, dan maak ons maar so,” wat 

instemming aandui. 
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Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 
Prof. Jarries se weeklikse rubriek  
 

 
 
 
Is Ja-nee ja of nee? 
 
Die basiese funksie van Ja in Afrikaans is om bevestigend te 

antwoord en Nee om ontkennend te antwoord op een of ander 
vraag. 

 
“Het jy al gestem?”  “Ja, (ek het al gestem).” “Nee, (ek het 

nog nie gestem nie). 
 
Maar ’n mens kom gou agter dat hierdie woorde ook ander 

funksies het. Kom ons kyk na Ja. Dit word nie net gebruik om 
bevestigend op vrae te antwoord nie. 

Een van die belangrike funksies van Ja is beurtondersteuning. 
Iemand vertel ’n storie of ’n grap en dan ondersteun die 
hoorder dit deur gedurig Ja te sê. 
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Billy gehoorsaam en draai om sodat hulle die skade sien. 

Alex trek geskok sy asem in. “Genade mannetjie, hulle het jou 
lelik verniel. Ons moet jou so gou moontlik by ‘n dokter kry 
wat jou ordentlik kan verpleeg en sommer vir ons ‘n volledige 
verslag van jou beserings en foto’s sal gee. Dit sal belangrike 
bewyse wees sodat ons hulle kan aanhou as ons hulle vaskeer. 
Jy sal Humewood polisiekantoor toe moet kom en ‘n saak 
moet maak teen die mense vir aanranding en ontvoering. Ek 
hoop jy het hulle gesigte gesien en sal hulle herken as ons jou 
hulle foto’s wys?” 

 
“Ja, ek sal definitief, Oom.” 
 
“Mooi, dit is baie goeie nuus. Ons sal jou deur ‘n klomp 

spesiale foto’s laat gaan, dan kyk ons.”  
 
Alex kyk na Jack. “Ons sal dit graag vandag wil doen. So 

spoedig moontlik, Jack.” 
 
Jack stem saam. “Ek gaan hom self neem vir verpleging en 

dan bring ek hom van daar af. Hy het my dogter beskerm deur 
alles en hulle veiligheid is nou my verantwoordelikheid tot 
julle daardie duiwels aangekeer het.” 

 
Alex verstaan. “Dit is reg so, Jack, maar waar is Kadin? Ons 

wil haar ook sien, asseblief?” 
 
 Iets hinder Jack. “Alex, jy sê julle is kollegas, maar ek het 

net jou ID-kaart gesien en Nico is besonder stil en lyk 
gespanne. Hy sit daar op die punt van die rusbank soos iemand 
wat gereed is om op te spring” 



 14 

 
Jack kyk reguit na Nico. “Nico, ek wil nou graag jou ID- 

kaart sien.” 
 
Nico skud sy kop en verras Jack met die suiwer gebruik en 

uitspraak van Afrikaans. “Hoekom is dit so belangrik, Jack? 
Alex het jou ‘n vraag gevra. Waar is jou dogter?” 

 
Die twee mans gluur mekaar uitdagend aan voordat Jack 

uiteindelik die ongemaklike stilte in Afrikaans verbreek. “Jy is 
nie sy kollega nie, Nico, en jy sal moet verduidelik en vinnig.” 

 
Nico glimlag. “Ontspan Jack, ek kan sien jy is baie onrustig 

en met goeie rede. Jy is reg. Ek is nie Alex se kollega nie maar 
ons werk saam want ek is ook op soek na die mense wat oor 
Kadin en Billy se pad gekom het. Dit is uiters belangrik dat ek 
hulle in die hande moet kry.” 

 
Alex probeer verduidelik en slaan ook oor in Afrikaans maar 

sy gebroke uitspraak verraai hy is definitief ‘n Engelsman. 
“Jack, jammer dat ek jou onder die verkeerde ...” 

 
Nico maak hom stil. “Wat Alex probeer verduidelik is dat hy 

sy instruksies van my kry. Ek slaan die kitaar en julle dans en 
dit is al wat jy moet weet, Jack.” 

 
Jack gluur Nico uitdagend aan. “Julle is nou in my huis en 

hier slaan ek die kitaar.”  
 
Nico antwoord Jack uitdagend: “Die enigste rede hoekom ek 

hier is, is die boekie in Kadin se kamer. Sy moet dit nou vir my 
bring en ek sal soos mis voor die son verdwyn. Jack, doen die 
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wêreld ‘n reuse guns. Gee my die boekie en vergeet van my 
bestaan. Hoe minder julle weet hoe beter.” 

 
Jack is nog nie tevrede nie. “Hoe weet ek dit is die regte ding 

om te doen?” 
 
Nico glimlag en klink sarkasties. “Lyk Alex vir jou soos ‘n 

korrupte amptenaar van die gereg? Verder is ek ‘n opregte 
boerseun net soos jy, vertrou jy nie jou eie mense nie?” 

 
“Hoe sal ek weet? Julle weier om ons te sê wat aangaan. Is dit 

nie ‘n aanduiding dat iets nie pluis is nie? Hoekom is daardie 
boekie so belangrik vir jou. Wat as ek weier om dit vir jou te 
gee. Wat dan?” 

 
Nico staan op en die volgende oomblik kyk hy vas in die loop 

van die 9mm Parabellum en dit is Jack wat die instruksies gee. 
“Gaan sit maar weer en skuif hierdie keer heeltemal terug 
dieper in die rusbank in en maak jou tuis. Julle gaan nêrens 
voordat ons nie ‘n ordentlike verduideliking kry nie! Ek het 
mos gesê hier slaan ek die kitaar,” Hy wys met sy oë na sy 
Parabellum. 

 
Billy kan nie glo wat hier reg voor hom afspeel nie. Kadin se 

pa laat nie met hom mors nie. Hy is duidelik die hoof 
kitaarspeler en gereed om die poppe te laat dans. 
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