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Vasgevang - 29. Die onmoontlike bewys 
 
Chloe skrik wakker in die pikdonker met die alarm wat in 

haar ore skree. Sy spring verward en deurmekaar uit die bed. 
Verskrik soek sy in die donkerte vir die ligketting... 

 
 
 
Die Skrif van Onheil - 28. Die oproep 
 
“Professor, u besef natuurlik ek mag u ten alle koste nie in 

hierdie mense se hande laat beland nie! Maak nie saak wat nie! 
U kennis is hopeloos te gevaarlik.” 

 
 
 
Hart sonder remme - 7 

 
“Goeiemore, dit lyk gesellig.” Sonnika laat amper haar 

glas val toe Anton onverwags om die hoek van die tent kom. 
 
Bienkie kry skielik lewe. “Anton! Kry vir jou `n stoel en 

kom sit.” 
 

Sonnika loer na Bienkie wat soos `n opgewonde dogtertjie 
langs haar sit en kriewel die oomblik toe sy Anton sien. Hy sit 
sy visstok neer, gaan haal `n stoel in die tent en kom sit voor 
hulle. `n Beeld van `n man in `n bont swembroek en wit T-
hemp wat om sy breë borskas span. 
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Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
29. Die onmoontlike bewys 
 
Dit is reeds byna middernag toe Isaac saam met Chloe 

oorstap na haar blyplek. Die krieke raas byna oorverdowend in 
die donker woud vanaand. Sy is ingehaak onder sy arm asof hy 
haar van die wrede wêreld beskerm met haar linkerarm om sy 
rug. Van die oomblik wat hulle lippe in mekaar gesmelt het, 
het hulle wêreld verander en die heildronk het ‘n ware profesie 
geword. Vanaand is werklik die eerste aand van die res van 
hulle lewens want hulle besef dit is nou nie meer net Chloe of 
Isaac nie. Hulle is skielik onafskeidbaar. 

 
Chloe glimlag gelukkig en kyk op na hom. “Leonard Cohen 

se ‘Famous blue raincoat’ klink darem ekstra spesiaal oor 
daardie klankstelsel van jou. Dis asof hy daar by ons gesit en 
daardie treffende brief geskryf het.” 
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 “Die aand was in vele opsigte baie spesiaal maar dit het alles 

met jou te doen. Veral omdat jy die meeste van die tyd my 
letterlik wou opeet. ” 

 
Sy steek vir hom tong uit. “Jy was net so bedrywig. Moet jou 

nie nou onskuldig hou nie, Dokter. Ek het geweet jy gaan my 
al die skuld gee vir jou sondes.” 

 
Hy glimlag. “Dis waar, ek kon jou ook nie uitlos nie.” 
 
“Gelukkig het ons klere darem hulle werk goed gedoen, 

anders wil ek nie weet waar ons sou eindig nie. Ek was nie 
voorbereid op so wille stoeigeveg nie.” 

 
“Om die waarheid te sê, dit was ook nie my plan om so 

handuit te ruk nie, maar dankie vir jou goeie selfbeheersing.” 
 
“Het jy regtig daardie biefstuk sélf voorberei? Dit was 

absoluut perfek en smaakvol. Hoe kry jy daardie branderige, 
rokerige smaak aan die buitekant maar binne is dit sag en 
sappig rooi maar tog goed gaar sonder bloederigheid? En jou 
gebakte aartappels is net soos Susan s’n. ‘n Krakerige, 
gebraaide vel maar binne so smeltend bottersag. En in daardie 
wit sous van jou het ek ‘n bietjie knoffel en gebraaide uie 
bespeur. Jy het selfs perfekte uieringe gehad; glad nie olierig 
nie, maar lieflik sappig. Jy kan loshande ‘n restaurant begin.” 

 
Isaac lag gelukkig. “Genoeg! Jy hoef my nie te vertel nie, ek 

weet ek is die beste.” 
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“Langsaan in my kombuis.” 
 
“Kyk wat het Bienkie se ma vir ons gegee. Sy is seker 

bang ons baklei oor een bottel, toe gee sy vir ons elkeen `n 
bottel gemmerbier.” 

 
“O, hier`s jy. Die bier is yskoud, waar is jou glase?” 
 
“Dankie, dis net wat ek nou nodig het, dis so warm.” Sy 

haal twee glase uit die kas waarin sy die breekgoed bêre, vee 
dit met `n skoon vadoek uit en sit dit voor hom op die tafel 
neer. Hy skink en gee `n vir haar `n vol glas aan. 

 
 “Sit hierdie bottel in die yskas, dis joune.” 
 
Sy maak soos hy sê en druk die deur toe. Net toe sy die 

glas voor haar mond kantel om `n slukkie te neem, voel sy hoe 
hy haar om die middel vat. Sy ruk weg en stort gemmerbier oor 
haar. 

 
 “Sies man, kyk net wat het jy gedoen?” baklei sy en ril 

vir die yskoue bier wat tussen haar borsies afloop. 
 
“Ag, ek`s jammer, ek sal dit afsoen,” terg hy, swaai haar 

om en soen haar op die mond. Die glas glip uit haar hand en rol 
oor die grondseil. 

 
“Oeps.” Verskrik los hy haar en hande agter sy kop, kyk 

hy vanaf `n veilige afstand na haar nat toppie en die taai 
grondseil.  

 
“Ek sal skoonmaak. Waar`s jou emmer en lappe?”  
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“Ek het nog niks eers oor jou poeding gesê nie. Ek het my oor 
‘n mik gevreet en is nou skoon bang om vir hierdie bobaas kok 
aandetes voor te berei. Wat gaan hy van my dink!” 

 
“Nee, Chloe, dit was ‘n spesiale geleentheid. ‘n Mens kan nie 

so eet elke dag nie. Te veel van ‘n goeie ding is nie meer ‘n 
goeie ding nie. Ek soek regtig niks besonder vir gewone 
aandete nie. Jy sien, gewoonlik het ek sommer klaargekom met 
gemorskos en was tevrede. Miskien, as dit ’n goeie dag is, en 
ek sien ek gaan vroeg wegkom, sal ek jou waarsku en dan 
maak ons saam iets. Wat dink jy?” 

 
“Dit sal lekker wees.” 
 
Die skerp polisielig kom aan en hulle help mekaar op met die 

trappies van haar stoep. Chloe stop skielik en kyk na iets voor 
haar voordeur. “Wat is dit?” 

 
“Dit lyk asof iemand sy pyp hier uitgekrap het. Ek het nie 

geweet Robert rook pyp nie. Hoekom sou hy nou juis sy pyp 
hier by jou voordeur skoongemaak het?” 

 
Clea het altyd Tony berispe wanneer hy dieselfde op die stoep 

gedoen het. Hy het dan altyd wal gegooi en gesê: wat maak dit 
saak, niemand besoek daardie afgesonderde deel nie. Dit is tóg 
net hy wat daar sit en rook onder die sterrehemel op ‘n 
wolklose aand. Sy dink terug aan die Rum en Maple dampe 
wat in haar kombuis gehang het.  

 
Skielik hou hulle stywer aan mekaar vas. Die woud lyk ekstra 

donker en geheimsinnig hier waar hulle soos teikens onder die 
helder lig staan. Die eucalyptus bome lyk soos stil ooggetuies. 
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Weet hulle miskien van ‘n geheime indringer wat die as hier 
gelos het en nou vanaf iewers tussen die bome, hulle staan en 
dophou? Miskien is dit dieselfde indringer wat 
verantwoordelik is vir die rookwalms in haar kombuis? 

 
Isaac verbreek eerste die stilte. “Ek is dankbaar hierdie LED- 

liggie wys jou alarm is nog aan. Ten minste weet ons nou 
niemand wag jou daar binne in nie, Chloe. Kom, laat ons 
ingaan. Dit voel asof ons teikens is in hierdie helder lig.” 

 
Chloe dink aan iets. “Nee wag! Eers ek wil iets sien.” Sy buk 

en krap in die hopie as op soek vir stukkies tabak wat nie 
heeltemal tot as verbrand het nie. Sy die voel growwer, minder 
droë stukkies raak en vryf dit tussen haar wysvinger en duim 
voor sy dit vasknyp, regop kom en versigtig daaraan ruik. 

 
Isaac is nuuskierig. “Wat maak jy, Chloe?” 
 
Chloe frons toe sy die soet Rum en Maple reuk herken.  
 
“Wat is fout, Chloe?” 
 
Sy hou haar knypende vingers voor hom. “Waarna ruik dit vir 

jou, Isaac?” 
 
Hy bevestig haar vermoede. “Dit ruik soos Rum en Maple. 

Het jy dit aan Robert geruik?” 
 
“Nee, dit is net interessant. My pa het dit altyd gerook.”  
 
Dit moet net Robert wees. Dit is miskien die verduideliking 

van wat in haar kombuis gebeur het. Robert het dalk die 
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Sonnika hou haar hande laggend op. “Stadig, jy`s te 
vinnig vir my. Hy is ongelukkig net `n denkbeeldige karakter. 
Almal van hulle bestaan net in my verbeelding.” 

 
“My sonde, hoe gebeur dit?” 
 
“Deur mense dop te hou, hul liggaamshouding en 

gesigsuitdrukkings te lees en te luister hoe hulle praat. 
Atmosfeer beïnvloed my, soos byvoorbeeld  as ek `n man op `n 
verlate strand sien, `n trein in die reën, stemme hoor wat ver 
weg in die mis opklink, `n nostalgiese deuntjie.” 

 
“Jy maak die lewe vir die hoofkarakters darem baie 

moeilik. Jy het die arme dokter Rikus baie sleg behandel. 
Skaam jou.” 

 
Sonnika kom laggend regop. “Troos jou daaraan, hulle is 

almal op die einde gelukkig getroud. Ons gesels weer, dis 
etenstyd.” 

 
“Nee, moenie nou loop nie, sê my eers, hoe op aarde kry 

jy dit reg om die hoofkarakter  se emosies so lewensgetrou op 
papier weer te gee?” 

 
“Deur jou in haar situasie in te leef. Bienkie, ek moet 

regtig nou gaan, dis etenstyd.” Sonnika groet met `n wuif van 
haar hand en loop ingedagte oor die straat. `n Rukkie gelede 
het Bienkie gehuil. Hoe kry die meisie dit reg om so vinnig na 
`n lighartige gesprek oor te skakel? 

 
Anton buk by die tentopening in. “Sonnika, waar`s jy?” 
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“Wouter het aangebied om my te vat, maar hy is so 

besig. Ek sal liewer saam met jou wil gaan. Ek is so bly jy`s 
hier om my te ondersteun, ek is verlore sonder my vriend.” 

 
Sonnika wil liewer nie nou na Anton kyk nie. Dis `n 

mooi gebaar van hom om sy hulp aan te bied, maar Bienkie se 
reaksie bekommer haar. Sy is baie weerloos op die oomblik. 
Anton moet oppas om nie óórbetrokke te raak nie. 

 
Hy staan op, pak die leë glase op die skinkbord, loer na 

sy horlosie en tel sy visgereedskap op. 
 
“Geniet julle dag. Ek gaan probeer om iets te vang. Sien 

julle.” Hy hou Sonnika se blik `n oomblik vas, toe loop hy. 
Sonnika voel onverklaarbaar onrustig toe sy sien hoe Bienkie 
hom afgehaal agterna staar. 

 
“Bienkie, jy lyk moeg, miskien moet jy `n rukkie gaan 

lê.” 
 
“Nee, sit nog `n rukkie, ek wil jou iets vra.” Sy vee haar 

trane af. “Jy het my nooit gesê wat jou van is nie.” 
 
“Shaw, hoekom wil jy weet?” 
 
“Sonnika Shaw...! Haai, ek moes geweet het, Sonnika is 

nie `n algemene naam nie. Ek geniet jou boeke, ek het selfs een 
saamgebring. Ek raak smoorverlief op jou helde. Veral die 
aantreklike dokter Rikus. Is dit iemand wat jy ken? Sê my net 
waar hy is en ek is daar.” 
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snaakse gewoonte om sy pyp op haar stoep te sit en rook en 
daar is ‘n snaakse trek wat op een of ander manier die dampe 
tot in haar kombuis indra. Dit moet die verduideliking wees. 
Heel toevallig rook Robert dan ook Rum en Maple tabak! Dit 
is net ‘n klassieke voorbeeld van ‘Murphy’s law’. Daar is geen 
alternatiewe verduideliking nie, besluit sy. 

 
Chloe skakel haastig die alarm af en hulle gaan binne. Sy 

draai en omhels Isaac en kyk hom in die oë. “Dit was regtig ‘n 
wonderlike aand wat ek nooit sal vergeet nie en jy is seker 
doodmoeg. More begin jy weer vroeg. Ek voel skoon skuldig. 
Jy moet seker nou gaan inkruip, Dokter.” 

 
Isaac frons. “Iets is nie pluis hier nie, Chloe, en ek sal in elk 

geval nie kan slaap daar oorkant met jou alleen hier nie. Ek 
dink ek moet eerder hier in jou gastekamer slaap vanaand. Wat 
dink jy?” 

 
“Isaac, ek is seker Robert het daardie pyp op die stoep 

gerook, jy hoef regtig nie.” 
 
“Asseblief, Chloe, ek begin eers nege-uur vanoggend want dit 

is Sondag en ons werk korter ure.” 
 
Chloe glimlag en gee hom ‘n piksoentjie. “Nou goed dan. Wil 

jy gou jou toilet- en slaapgoed en werksklere gaan gryp? Ek sal 
more vir jou ontbyt in die bed bring. Hoe laat staan jy op?” 

 
“Ek staan agtuur op, dan eet ek net vinnig, spring onder die 

stort en in my klere en daar gaan ek.” 
 
“Hoe lyk dit met ontbyt in die bed agtuur, my lyfwag?” 
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“Klink na ‘n goeie plan. Ek hardloop gou oor en gaan haal my 

goeters, dan is ek nou weer hier.” 
 
“Okei, vat die sleutel saam. Ek spring solank in die stort. 

Kom stort jy ook sommer hier.” 
 
“Ek maak so ...” 
 
“Onthou om die sekuriteitshek te sluit en die skuiwer op die 

voordeur te sit wanneer jy terug is, okei?” 
 
“Hoe dan nou anders, mamma?” 
 
Chloe was reeds in die bed met haar lig nog aan toe Isaac 

stort en hy kom loer daar by haar in met net die handdoek om 
sy onderlyf.  

 
“Goeie nag, Chloe Eastwood, soete drome.” 

 
Sy wil sy lyf sien. “Kom binne en gee my ‘n ordentlike soen 
voor jy gaan inkruip, dokter Isaac Horn.” 
 
Isaac kom binne en sy verkyk haar aan sy góéd gedefinieerde 
bolyf. Sy sien geen teken van vet nie. Sy skouers is wyd en sy 
maag plat behalwe vir die bultende maagspiere en hy het 
goedgevormde armspiere. “Dokter, wat is jou geheim? Hoe 
hou jy daardie lyf van jou in so goeie kondisie, veral terwyl jy 
elke dag voldag werk?” 
 

“O, dit is jou plan! Jy steel ‘n loer. Moet ek die handdoek 
verwyder sodat jy verder kan seker maak alles is in orde?” 
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“Nee, jy het nie,” keer Bienkie. “Ek het met die sagte 
kitaarklanke in my ore aan die slaap geraak. Jy moet asseblief 
elke aand vir my speel.” 

 
“Bienkie!” berispe tannie San haar dogter en staan op. 

“Verskoon my, ek gaan saam met die mense agter ons strand 
toe loop.” Sy sit haar leë glas langs Sonnika s’n op die tafeltjie 
neer en met `n waarskuwende kyk op Bienkie loop sy. 

 
“My ma is nie gelukkig hier nie. My pa het haar 

gedwing om saam met my te kom om na my te kyk. My twee 
neefs het ons hier afgelaai en nou sit sy opgeskeep met my.” 
Sy sug. “Ek wou nie voor my ma praat nie. `n Week nadat ek 
en my vriend uitgemaak het, het ek ontdek ek is swanger. Hy 
het nie kans gesien om met my en `n baba opgeskeep te sit 
nie.” 

 
Sonnika sluk aan die knop in haar keel toe sy Bienkie 

sien huil. Sy weet hoe leeg en verlate sy voel na haar sussie se 
dood. Sy het nie woorde om Bienkie te troos nie. Uit 
ondervinding weet sy Bienkie het net iemand nodig wat 
gewillig is om stil by haar te sit en luister. Soos Anton wat sy 
sakdoek vir haar aangee en haar hand `n drukkie gee. 

 
“Wanneer moet jy dokter toe gaan vir `n ondersoek? ” 

vra Anton. 
 
“Dinsdag, my pa ken die dokter, hy het die afspraak vir 

my gemaak.” 
 
“Ek sal jou neem.” Sonnika sien hoe Bienkie se gesig 

ophelder.  
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“Ai, kind, ek weet hoe verlang `n mens na hulle wat weg 

is. Alles het verander. Ek mis die inryteaters, die stoomtrein 
met die kelner wat jou vroegoggend met `n ghong wakker 
maak. Die aroma van koffie in die kompartement ... ” 

 
“Goeiemore, dit lyk gesellig.” Sonnika laat amper haar 

glas val toe Anton onverwags om die hoek van die tent kom. 
 
Bienkie kry skielik lewe. “Anton! Kry vir jou `n stoel en 

kom sit.” 
 
Sonnika loer na Bienkie wat soos `n opgewonde 

dogtertjie langs haar sit en kriewel die oomblik toe sy Anton 
sien. Hy sit sy visstok neer, gaan haal `n stoel in die tent en 
kom sit voor hulle. `n Beeld van `n man in `n bont swembroek 
en wit T-hemp wat om sy breë borskas span. Toe tannie San 
opstaan om vir hom gemmerbier te gaan haal, vertel Bienkie 
met grootoog bewonderng vir Anton en oordrewe handgebare 
van `n fliek wat sy gesien het. Sonnika is geskok. Bienkie is 
swanger maar dit keer haar nie om openlik met `n ander man te 
sit en flankeer nie. Waar is die pa van haar kind?  

 
Anton staan op. “Dankie, Tannie.” Hy vat die glas 

gemmerbier by tannie San en neem `n slukkie. “H`m, dis 
heerlik, baie dankie.”   

 
“Anton, is dit jy wat verlede nag kitaar gespeel het?”  
 
”Ek is jammer as ek jou wakker gemaak het, Bienkie.” 
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Sy glimlag skaam. “Geen rede om so ver te gaan nie. Ek soek 

maar net ‘n lekker nagkus.” 
 
Hy buk vorentoe en hulle lippe smelt weg in ‘n diep soen 

voor sy hom wegstoot en snak na haar asem. Toe hulle breek, 
jaag haar asem ‘n bietjie. “Jy maak my al weer lighoofdig en 
spuls. Gaan slaap nou voordat ek die handdoek afruk, jou in 
my bed inruk en finaal opvreet. Grrrr ...!” 

 
Hy glimlag en sy staar na sy ferm agterstewe toe hy na die 

ligketting loop. “Honger katjie, mag ek jou lig afskakel? 
Moenie vergeet om die alarm aan te skakel nie.” 

 
Chloe gryp die afstandbeheer op die nagtafeltjie by haar bed 

en skakel die alarm sommer net daar aan. “Roer jou seksie 
stêrre. Jy het dertig sekondes om in jou kamer te kom voordat 
die ogie wat in die gang afkyk, jou gaan optel. Kyk, ek sit die 
afstandbeheer hier op hierdie tafeltjie neer. Sou jy miskien ‘n 
nood ontwikkel en die badkamer wil besoek, het jy twintig 
sekondes om vinnig die afstandbeheer te kry en die alarm af te 
sit. Jy sal seker jou slimfoon as flitslig gebruik, okei.” 

 
“Piekfyn, ek slaap gewoonlik in elk geval reg deur tot my 

wekker my wakker maak.” 
 
Isaac trek die lig dood en verdwyn. Na ‘n rukkie is sy lig ook 

af en Chloe lê daar in die donkerte en dink terug. Sy het nie in 
haar wildste drome gedink die aand sou so verloop nie! Dokter 
Isaac Horn het oornag haar lewe heeltemal oorgeneem en 
getransformeer en hy kon ook nie op ‘n beter tyd sy verskyning 
gemaak het nie, want sy het hom broodnodig. Hy voel vir haar 
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soos haar anker in die raaiselagtige omstandighede waarin sy 
haar op die oomblik bevind.  
 
*** 

 
Chloe skrik wakker in die pikdonker met die alarm wat in 

haar ore skree. Sy spring verward en deurmekaar uit die bed. 
Verskrik soek sy in die donkerte vir die ligketting en dan sien 
sy dit toe Isaac se lig in die spaarkamer aankom en sy trek haar 
lig ook aan voor sy terughardloop, die afstandbeheer gryp en 
die alarm afskakel.  

 
“Chloe, is jy okei?” 
 
Voor sy antwoord, stamp hulle teen mekaar in die gang toe 

hulle gelyktydig uit hul kamers kom voor die donker kombuis 
se ingang en sy word yskoud toe sy weer daardie reuk herken. 
Sy klou van agter aan hom vas met haar arms om sy kaal bolyf 
terwyl sy sy hart met haar hande probeer beskerm. Isaac 
fluister terwyl hulle stadig deur die kombuis se gordyn 
beweeg. “Bly agter my, Chloe ...” 

 
Isaac trek die lig aan en daar staan hulle en staar verdwaas na 

die toneel voor hulle in die leë kombuis. Weer eens hang daar 
duidelik mistige Rum en Maple tabakrook in die kombuis maar 
dit is nie al nie! Die yskas staan wawyd oop en daar is iets op 
die tafel. Hulle loop verstom nader en Chloe word lam toe sy 
sien wat op die tafel is.  

 
“Chloe, was jy honger en het jy dit vroeër vanaand hier 

vergeet?” 
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Hart sonder remme - 7 
 
         Deur Mattie Pansegrouw 
 

 
 
 
“More, my naam is Sonnika.”  

 
`n Ouer vrou kom met `n kampstoel uit die tent en vou 

dit oop. “Kom nader, ek is tannie San, Bienkie se ma.” 
 
“Aangename kennis.” 
 
“Sal jy saam met ons gemmerbier drink?” 
 
“O ja, dankie. Sjoe, ek het jare laas gemmerbier gedrink 

toe my ouma nog gelewe het.” 
 
Sonnika gaan saam met hulle op kampstoele onder die 

afdakkie sit. Toe hulle elkeen met `n glas gemmerbier sit, 
oorval die heimwee Sonnika. “Ek mis my ouma se kombuis, 
die reuk van gemmerbier, speserye en gemmerkoekies, die 
tafel met die bont oliekleedjie waar ons ure omgekuier het.” 
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Johan, jy wil nie haar lewe ook verongeluk soos Elizabeth, 
Johan junior, Tanya en daardie polisielede en hul families s’n 
nie, my vriend. Jy skuld almal nou jou samewerking om vir 
eens en vir altyd die plig te doen waarvoor jy uitverkies is en 
vir die mense in jou lewe wat so duur met hul lewens betaal 
het.” 
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“Nee, Isaac, ek het vas geslaap en hoe sal ek honger wees? Ek 
het my trommeldik geëet daar oorkant saam met jou?” 

 
Isaac mompel oorstelp. “Dit maak absoluut glad nie sin nie 

...” 
 
Hulle staan daar soos zombies en staar na die klein bordjie 

met salamisnye wat om kaasstukkies gerol is. Daar is nog drie 
oor maar dit lyk of die res opgeëet is. Die res van die 
ongesnyde salamirol en kaas lê saam met die mes langs die 
bordjie..  

 
Isaac loop tot by die agterdeur, voel en kyk maar die deur is 

gesluit en die skuiwer is in sy plek. “Chloe, bly hier! Ek gaan 
gou  die hele plek verken en al die vensters en deure nagaan en 
sommer die solder ook ondersoek.” 

 
Chloe antwoord nie, maar trek net ‘n stoel uit en gaan sit 

heeltemal lam en verslae by die tafel. Sy ruik die soet tabak en 
dink ver terug hoe Tony altyd daar op die stoep gesit en rook 
het. Isaac is later weer terug nadat sy vir ‘n rukkie net so gesit 
en staar het na die onmoontlike bewys hier reg voor haar. Dit is 
onmoontlik! Dit kan nie wees nie, maar dit is! 

 
“Alles is honderd persent agter slot en grendel en daar is nie 

eers ‘n los venster of ‘n ding nie, Chloe. Ek verstaan dit nie! 
Niemand behalwe ons was hier nie?” 

 
Chloe kyk op na hom met trane in haar oë. “Ek het gedink ek 

word mal, Isaac, maar hier ondervind jy dit nou saam met my” 
 
“Hoekom, Chloe, het so iets dan al vantevore hier gebeur?” 
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“Ek het gedink dit was net Robert wat dieselfde tabak as 

Tony rook en die rook kom op een of ander manier vanaf die 
stoep tot hier.” 

 
“Het jy voorheen ook rook hier in die kombuis gekry?” 
 
“Onthou jy die aand toe die alarm afgegaan het?” 
 
“Hoekom het jy my nie vertel nie, Chloe!” 
 
“Ek sou indien dit weer gebeur en ek kry nie logiese 

antwoorde nie, maar ek het my sinne ook begin betwyfel. 
Gedog ek is miskien besig om mal te word en nou gebeur dit 
weer. Dit maak glad nie sin nie!” Sy wys na die bordjie kos en 
dan na die oop yskas. 

 
Isaac beweeg agter haar in en begin haar nekspiere masseer. 

Sy voel die spanning skiet gee en uit haar dreineer terwyl hy 
vertroostend praat. “Ek het eers gedink miskien het jy in jou 
slaap geloop want dit gebeur met sommige mense, het jy 
geweet? Dit is ‘n verskynsel wat hulle noem: ‘met die maan 
gepla’. Daar is mense wat gedurende volmaan in hulle slaap 
loop en die eienaardigste dinge aanvang.”  

 
Hy buk en toe sy in sy gesig kyk, gee hy haar ‘n nat, 

passievolle soen. “Sien, jy het nie pyp gerook en dit iewers 
versteek nie, dus werk die slaaploop-teorie glad nie. Jy is nie 
besig om mal te word nie, Chloe. Hier is ek saam met jou en ek 
het presies dieselfde ervaar as jy. Sien jy nou, dit is ‘n goeie 
ding dat ek oorslaap. Ek het net die gevoel gehad iets is nie 
pluis nie en ek was reg.” 
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“Professor, ek verstaan nie hoe ‘n hele dorp intelligente 

mense gewilliglik jare deel kan wees van hierdie okkult en 
alles so goed geheim hou nie. Hoe dink u is dit moontlik dat 
niks eers uitlek nie?” 

 
Johan skud sy kop moedeloos. “Dit maak ook nie vir my sin 

nie, maar alles dui in die rigting van hul guru, Vipracitti. Die 
man betower almal wat in aanraking kom met hom sodat hulle 
hartgrondig in die missie van sy okkult deelneem. Hoe, sal ek 
nie weet nie!” 

 
“Professor, u besef natuurlik ek mag u ten alle koste nie in 

hierdie mense se hande laat beland nie! Maak nie saak wat nie! 
U kennis is hopeloos te gevaarlik.” 

 
Hulle hoor skielik ‘n geluid en soek waar dit vandaan kom en 

Johan kyk na waar Nico sy slimfoon neergesit het. “Wag, ek 
dink dit is my slimfoon wat daar lui. Miskien het hulle vroeg 
klaargekry by die skool en het Martie my nodig.” 

 
Nico spring op en gaan haal die slimfoon en gee dit vir Johan. 

Hy sit die radio af en gaan sit weer oorkant hom. Johan sien dit 
is Martie wat bel en antwoord met ‘n glimlag. “Hallo, my 
meisie, het julle vroeër klaargekry? Moet oupa jou kom haal?” 

 
Johan word yskoud toe ‘n vaagweg bekende manstem oor 

Martie se slimfoon praat. “Hoekom het jy twaalf jaar gelede so 
onverantwoordelik opgetree, Johan? Julle sou nou almal 
gelukkige lede van ons familie gewees het. Dit was so 
onnodig, my vriend. Jy en Martie het nou nog een geleentheid 
en jy moet dit asseblief nie weer bederf nie. Dink aan Martie, 
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“Professor, waarmee is daardie okkultiese groep besig?” 
 
“Johan, ek weet regtig nie vir seker nie en alles is net wilde 

spekulasie, maar wanneer ek terugdink aan die wetenskaplikes 
met wie ek kennis gemaak het en die kennis wat hulle kortkom 
waarvoor hulle my waarskynlik benodig het, kom ek net by 
een slotsom. Hulle was reeds twaalf jaar gelede besig om aan 
een of ander baie spesiale projek te werk wat rondom ‘n 
biologiese wapen en sy aanwending moet wees. Ek vermoed 
hulle het reeds verskeie gevaarlike virusse gekombineer om 
een verskriklike ding te muteer. Ek vermoed hulle het verder 
gewerk om die virus baie effektief te maak vir wat hulle 
beplan. Dit lyk asof hulle doel slegs die mensdom teiken en 
byna heeltemal wil uitwis. Dit lyk nie asof dit net ‘n gewone 
virus gaan wees wat mense net doodmaak en verminder nie. Ek 
vermoed hulle beplan iets veel ergers.  

 
“Ek vermoed hulle werk aan iets wat die wêreld geheel en al 

in chaos gaan dompel sodat alle instansies en beheerliggame 
verwoes sal word. Hulle werk terselfdertyd aan die mees 
effektiewe metode om die virus gelykertyd baie vinnig en 
effektief regoor die wêreld te versprei sodat geen instansie ‘n 
geleentheid sal kry om betyds weerstand te bied nie. Ek dink 
dit is die rede hoekom my kennis om enige virus lugdraend te 
maak, so belangrik is, want dit is die een ding wat hulle 
natuurlik nog nie kon regkry nie en hulle het my daarvoor 
nodig. En die feit dat hulle almal hier in die stad is, laat my glo 
alles is in plek en my samewerking is die finale stap voor die 
wapen gereed sal wees vir produksie en verspreiding na hul 
rustende terreurselle wat heel waarskynlik gereed is in elke 
land ter wêreld. Maar soos ek sê, dit is alles my wilde 
spekulasie. Wie weet wat werklik aan die gang is?” 
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“Isaac, my pa het gereeld onder die sterre gesit en peins aan 

die donker kant van ons stoep onder die sterrehemel en Rum en 
Maple gerook. En raai wat, hy het soms in die middel van die 
nag stilletjies in die kombuis kos uit die yskas gaan haal en by 
die eetkamertafel geëet.” 

 
Isaac rek sy oë verbaas. “Was dit miskien salamiskyfies om 

kaassnye gerol?” 
 
Chloe knik en wys na die bordjie. “Presies net so.” 
 
Daar is ‘n klop aan die voordeur en Chloe skrik en kyk op na 

Isaac. 
 
 “O genade! Ek het heeltemal vergeet van Robert! Hy het 

hom nou natuurlik hierheen gehaas deur die donker woud 
doodbekommerd oor my. Hoe onbedagsaam van my! 
Verdomp! Ek moes hom gekontak het met die radio!” 

 
Isaac staan agter haar toe sy deur die sleutelgat loer en Robert 

voor die deur sien staan met sy roer in die hande. Chloe maak 
haastig die deur oop en vra om verskoning terwyl Isaac agter 
haar staan.  

 
“O, ek is so jammer Robert! Iets baie snaaks het die alarm 

laat afgaan. Ons was so verstom daaroor dat ek heeltemal 
vergeet het om jou te laat weet dat dit weer ‘n vals alarm is. Ek 
voel regtig vrot dat jy nou die hele pad deur die donker woud 
verniet hierheen moes kom! Hoe gaan ek jou ooit kan vergoed 
vir die onreg wat ek jou nou aangedoen het?” 
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Chloe voel skaam in haar nagrokkie met Isaac se kaal arms 
wat haar van agter omhels. Dit moet seker snaaks lyk en sy 
hoop nie hy dink hulle het saam geslaap en verloor respek vir 
haar nie. Robert buig weer soos ‘n ridder asof hy wil sê: tot u 
diens, my prinses. “Nou laat jy my nog slegter voel Robert, dit 
was regtig onbedagsaam van my.” 

 
Isaac praat agter haar. “Jammer Robert, dit is regtig waar wat 

sy sê: iets baie snaaks het hier gebeur. Die plek was gesluit 
maar ons kry rook in die kombuis en iemand het uit die yskas 
geëet. Tog is dit duidelik niemand kon ingekom het nie.” 

 
Robert trek sy skouers op en kyk hulle net aan sonder enige 

emosie. Chloe is dankbaar hulle weet hy kan nie emosie wys 
nie anders sou hierdie oomblik soveel eienaardiger gewees het. 

 
Sy vra net om seker te maak. “Robert, jy rook nie miskien 

Rum en Maple tabak nie. Ek het gedog miskien rook jy dit 
soms en vind die rookwalms op een of ander wyse ‘n manier 
om in die kombuis in te kom?” 

 
Robert maak asof hy ‘n pyp vashou in sy hand en kamma 

intrek en uitblaas maar dan wys hy met sy wysvinger na 
homself en skud sy kop vinnig heen en weer en swaai met sy 
hand asof hy wys: sies!  

 
Dit is duidelik aan sy verduideliking dat hy nie rook nie en 

dat hy ‘n sterk afkeer daaraan het!  
 
Vervolg volgende week uitgawe 30 

 
 

 19 

“Arjuna gaan haal sy driewieltaxi en op pad vra hy my wat 
aangaan en ek vertel ons hele storie. Toe hy my storie hoor, 
stop hy net daar en sê Ahmed is orals. Ek vra hom wie is 
Ahmed en hy sê dit is die guru wat ons wou sien, Vipracitti se 
stinkryk en meedoënlose stiefseun. Die politici, die polisie en 
die weermag is almal onder sy mag. Arjuna was oortuig dat 
hulle my voor die ambassade sou inwag. Hy neem ons na ‘n 
ashram waar hy familie het en hy vertel hulle ons storie. Die 
res het ek jou reeds vertel. Ek glo vandag Arjuna was deur 
Vishnu gestuur om my en Martie uit die duiwels se hande te 
red.” 

 
Nico lyk verdwaas. “Dit is ‘n ongelooflike storie. Professor. 

Dus, jy sê daar was gelowiges in Indië wat bewus was van die 
ondergrondse bedrywighede van ‘n sekere Ahmed en sy guru? 
Wat kon u gedurende u tyd saam met Arjuna se familie van die 
Vipracitti okkult uitvind?” 

 
“Die Vaishnavas aanbid Vishnu en hulle het nie veel geweet 

van die hoogs geheime Shaivist okkultgroep wat Shiva aanbid 
met die Aghori Vipracitti as leier nie, maar hulle het geweet 
hulle is baie sinister en gevaarlik. Baie mense het al verdwyn 
wat met daardie snaakse okkult te doen gehad het. Hulle was 
net bewus dat Ahmed Gupta besighede regoor die wêreld 
bedryf en dat reuse bedrae geld daagliks deur sy besighede 
gewas word. Vipracitti is legendaries vir sy towerkrag en maak 
van vyande oornag vriende. Hy is ‘n eienaardige Aghori wat 
baie gevrees word en ’n snaakse eindtydprofesie verkondig. 
Die okkultiese groep van Vipracitti verklap geen geheime aan 
mense wat nie deel van hulle beweging is nie en sien hulself as 
uitverkorenes.” 
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“Die ‘polisiemotors’ het dadelik gereageer, vorentoe geskiet 

en ons geblokkeer, maar ek was voorbereid en het reeds ons 
ontsnaproete beplan. Ek jaag vorentoe deur die klippe en tuin 
oor die grasperk en sluit by die pad aan waarmee ons ingery 
het en die jaagtog begin. Ek slaag daarin om die een 
polisievoertuig in ‘n sloot te stamp maar die ander een probeer 
ons afsny en ongelukkig later om ‘n skerp draai, stamp ons 
teen mekaar teen so ’n hoë spoed dat albei beheer verloor sodat 
die motors onbeheersd teen ‘n steil heuwel afrol.  

 
“Ek herwin my bewussyn en sien die gesigte van die 

inwoners van ‘n nabye gemeenskap op my afkyk terwyl ‘n 
dame my verpleeg. Ek staan op en sien geskok beide motors 
het uitgebrand en Martie huil in die arms van ‘n vrou wat haar 
probeer troos. Ek skree wie verstaan Engels en ‘n man kom 
tussen die skare uit en probeer my in gebroke Engels kalmeer. 
Sy naam was Arjuna en ek sal hom nooit vergeet nie, want hy 
was ons bewaarengel. Arjuna verduidelik dat ek en Martie die 
enigste oorlewendes is. Die res het almal vasgesit in die 
voertuie en heeltemal verbrand. Die man sê ek moet wag die 
ambulans en polisie is op pad.  

 
“Nadat ek ‘n hele ruk daar verslae en stukkend gesit het met 

Martie in my arms, het ek stadigaan by my volle sinne gekom 
en die situasie weer begin opsom. Ek besluit toe ons moet daar 
padgee want ek weet nie vir seker watter polisie daag eerste 
daar op nie. Ek het nog ‘n vol beursie in my sak gehad en ek 
fluister vir Arjuna ek sal hom al my geld gee indien hy ons tot 
by die Suid-Afrikaanse ambassade neem.  
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanner Onheil Liefde bring 
 

 
 
28. Die oproep 
 
“Wat het dan gebeur op pad lughawe toe, Professor?” 
 
“Ons het vroeg-oggend haastig al ons bagasie gepak en die 

taxi gehaal lughawe toe. Ons ken natuurlik nie die stad goed 
nie, maar sy roete was nie dieselfde as die een waarmee ons 
gekom het toe ons geland het nie. Eers het ek gedink hy het 
maar net ‘n ander roete gevolg. Ek weet nie of jy bewus is hoe 
verskriklik die verkeer is en hoe hulle bestuur daar in Indië nie. 
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Vir ‘n buitelander lyk dit soos totale, wettelose chaos, maar 
daar is dit alledaags. 

 
“Net toe ek begin onrustig word, klim ons op ‘n oop pad wat 

rivier langs loop. Daar kom ‘n polisievoertuig verby en ry voor 
ons en ’n ander een hou agter ons, en ek kry die gevoel ons 
word geëskort. Ons nader ‘n tempelkompleks op die oewer van 
die rivier en die taxibestuurder draai in met ‘n pad wat 
daarheen lei. Ek vra wat nou aangaan en hy verduidelik hy 
gaan ons lughawe toe neem maar daar is baie tyd want ons 
vlug is eers die aand. Hy wil ons baie graag die interessante 
tempel wys.  

 
“Ek vra hoekom eskort die polisie ons en dring daarop aan dat 

ons dadelik omdraai lughawe toe want ons is haastig, maar hy 
herinner my ek het hom gesê ons vlug is eers die aand. Ek 
dreig om ons ambassade te bel want hulle is besig om ons te 
ontvoer, maar hy verseker my die slimfone werk nie by die 
tempel nie en toe ek probeer is dit regtig dood. Ek was voor by 
die bestuurder en Elizabeth, Johan en Tanya met Martie agter 
in die taxi. Hulle het intussen ook paniekbevange geraak en in 
Afrikaans hulle kommer met my begin deel. 

 
“Die bestuurder besef toe ons word paniekbevange en hy sal 

oop kaarte moet speel. Hy verduidelik ons moenie bekommerd 
wees nie, die polisie begelei ons net omdat ons sulke 
belangrike persone is en hulle sal ons beskerm namens die 
guru van die tempel. Die guru wil ons net vlugtig sien en hy sal 
ons persoonlik die tempel inneem tot by die guru. Hy belowe 
ons is baie bevoorreg want almal wat die guru laat roep, is vir 
altyd geseënd daarna. Hy belowe hy sal ons daarna lughawe 
toe neem. Die taxi stop in ‘n parkeerterrein by die tempel met 
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die polisiemotors wat ons dophou net oorkant ons. Ek som 
vinnig ons opsies op en sien net een oplossing en besluit ek 
moet my familie inlig en sien of hulle saamstem en gaan 
saamwerk. 

 
“Ek besluit ons sal moet voorgee ons glo hom en hom onkant 

betrap want die sogenaamde guru in die tempel maak van 
almal gewillige slawe van sy okkult en ons moet in hierdie taxi 
wegkom. Dit is die enigste manier. Ek sê die ou ek gaan my 
kinders gou gerusstel en sy versoek met hulle bespreek in 
Afrikaans want ek weet hy verstaan dit glad nie. Ek kalmeer 
hulle en vertel hulle van my vrese en my plan en hulle stem 
saam dit is die enigste oplossing vir ons penarie. Dit is hoogs 
onwaarskynlik dat die hele land se polisiemag in diens is van 
die okkult. Die eskort moet korrupte of valse polisie wees. 
Indien ons vinnig genoeg wegjaag lughawe toe en genoeg 
afstand kan kry tussen hulle en ons, sal die regte polisie ons 
hoogs waarskynlik iewers op pad of daar op die lughawe red. 

  
“Ons besluit my familie sal agter in die taxi wag en ek gaan 

vra hy moet gou help en die kattebak oopsluit want Tanya soek 
net gou Martie se fopspeen en babakos. Sy wil haar stil en 
tevrede hê want ons wil nie met ‘n huilende kind die heilige 
tempel binnegaan nie. Toe die bestuurder die bagasiebak vir 
my oopsluit, het hy soos ek gehoop het, sy sleutels daarin gelos 
en teruggestaan. Ek wys vir hom na die polisiemotor agter hom 
en verduidelik ‘n polisieman het vir my aangedui hy wil hom 
sien. Die oomblik toe hy omkyk en na die motor loop, gryp ek 
die sleutel uit die slot, hardloop, spring in en ons sluit die 
deure. Ek het nie eers die bagasiebak toegemaak nie en teen 
die tyd dat hy aan my toegesluite deur gryp, het ek die taxi 
reeds aangeskakel. 


