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Vasgevang 32 Die onmoontlike boodskap 

 
Néé, sy moet dit nou maar net aanvaar! Hierdie plek is bisar 

en mevrou Kennedy het dit natuurlik ervaar dat die geestelike 
wêreld en die fisiese wêreld hier op een of ander manier kontak 
maak. Dit is hoekom die mevrou haar soos ‘n oop boek gelees 
het en geweet het sy steek dit weg dat hier iets snaaks aangaan.  

 
 

Die Skrif van Onheil 31 Die Kopdokter 
 

“Kadin, moenie nou vir my lieg nie! Daardie paartjie daar 
oorkant sit hopeloos te vêr van hier en ek het niemand hard 
hoor praat vandat ons hier ingekom het nie. Hoe weet jy haar 
naam is Sandra Prinsloo?” 
 
 
Afrikaans is ’n wonnerlike ding - Verskoon my! 
 
Om beleefd, beskaafd en aanvaarbaar met mense te 
kommunikeer beteken dat jy jou massiewe ego so ’n bietjie op 
die agtergrond skuif en ander respekteer. Ons noem dit 
gewoon: goeie maniere.  
 
 
Hart sonder remme - 10 

 
Sonnika voel hoe die bloed deur haar are dreun. Die 

passie in sy diep stem sal lewe in `n pop in `n winkelvenster 
blaas. Akuut bewus van sy oë op haar, wens sy dat sy `n T-
hemp oor haar bikini aangetrek het. 
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“Sy het Oom gesien strand toe loop en tannie Sonnika `n 

rukkie daarna. Sy wou graag ook na oom toe kom, maar sy is 
bang sy val in die los sand.” 

 
“Kêrel, as ek uitvind jy maak stories op ...” 
 
“Nooit nie, Oom!” roep Jan oor sy skouer en maak hom 

uit die voete. 
 
“Sonnika, stap saam. Ek moet seker gaan kyk waarvoor 

Bienkie my so dringend nodig het.” 
 
Sonnika vererg haar, maar sluk die woorde terug wat 

dreig om oor te kook. Hoe kan hy so dig wees? Bienkie is 
swanger, maar dit keer haar nie om openlik met hom te 
flankeer nie. Is sy verlief op hom of soek sy `n man en `n pa 
vir haar ongebore kind?  

 
“Goed, kom ons loop,” besluit sy op die ingewing van 

die oomblik, nuuskierig om te sien wat Bienkie in die mou 
voer. Sy is nie verbaas toe sy Bienkie uitgevat voor die tent 
sien staan nie. Sy het net oë vir Anton. 

 
“O, Anton, ek is bly jy`t gekom. Ek voel so alleen en 

eensaam. Ek wens ek kon ook saam met jou loop. Ons kon 
gaan dans of fliek.” 
 
Vervolg volgende week uitgawe 33 
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Sonnika voel hoe die bloed deur haar are dreun. Die 

passie in sy diep stem sal lewe in `n pop in `n winkelvenster 
blaas. Akuut bewus van sy oë op haar, wens sy dat sy `n T-
hemp oor haar bikini aangetrek het. 

 
 “Oom Anton!” Stadig word Sonnika weer bewus van 

haar omgewing toe sy Jan hoor roep en aangehardloop sien 
kom. 

 
“Sonnika, moenie nou wegkyk nie, kyk vir my,” dring 

Anton aan. 
 
“Nie nou nie, Anton.” Sy vermy sy oë, vou die klippie 

styf in haar hand toe en kyk na die seun wat uitasem voor hulle 
vassteek. 

 
“Tannie Bienkie het my gestuur om Oom te kom roep.” 
 
Anton frons. “Het sy pyn?” 
 
“Dit lyk nie so nie. Sy sit uitgevat voor die tent, die 

lippies rooi en alles. Oom weet mos, jy ruik van vêr af die 
goeters wat hulle op hulle spuit. Jig, ek weet, ek het `n suster.” 

 
Anton lig sy wenkbrou en loer na Sonnika. “Wat dink 

jy?” 
 
“Nee, moenie vir my vra nie.” 
 
Hy staan op. “Vertel ons presies wat tannie Bienkie vir 

jou gesê het.” 
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Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 
32. Die onmoontlike boodskap 
 

 
 

Chloe voel baie eensaam toe Leo weg is en sy verlang dat 
Isaac moet terugkeer vanaf die hospitaal. Sy wil nêrens heen 
gaan nie want sy verwag hom vroeg terug. Sy besluit sy gaan 
maar skuins lê en peins oor die laaste paar dae se 
verwikkelinge tot sy geleidelik in ‘n middagslapie verval. Sy 
skakel die alarm aan en lê en dink aan Leo se besoek en Hunter 
se nuus terwyl die lomerigheid stadig die oorhand kry. 
 
Isaac staan hier by haar bed in net die handdoek om sy 
onderlyf. Sy vergaap haar aan sy lyf wanneer hy vooroor buk 
en nader kom vir ‘n soen. Hy stop toe hulle ’n geklop aan die 
voordeur hoor. Die klop word duideliker soos Chloe stadig 
wakker word en besef Isaac was nie werklik hier nie. Sy het 
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wakker geskrik in die middel van ‘n droom. Sy skakel die 
alarm af en staan dronkerig op en loop tot by die voordeur. Sy 
loer en glimlag gelukkig en maak vinnig die deur en hek oop.  
 
“Ek droom nou net van my prins en hier staan hy voor my 
deur!” 
 

Isaac glimlag en hou ‘n kardoes voor hom uit. 
 
“Die prins het ‘n lekker middagete by die Spur bestel. Ons 

moet vinnig speel, dit is nog warm. Kom saam na my paleis. 
Daar wag nog ‘n J.C. Le Roux en mooi musiek vir ons.” 

 
“Hoe laat is dit al? Ek het neerslagtig gevoel en gaan lê en 

verlang na jou toe raak ek aan die slaap en raai wie steel toe 
my drome?” 

 
“Dit is al twee-uur en die reën is weg. Die lug het heeltemal 

oopgetrek.” 
 
“Goeiste! Ek is dankbaar jy het my verras met middagete. Ek 

sou skuldig gevoel het as jy honger hier aangekom het en ek 
het nie eers ‘n plan gemaak nie. Baie dankie, my skattebol.” 

 
Sy haal die sleutel uit die deur, trek dit toe en sluit dit. Die 

afstandbeheer is nog in haar hand en sy skakel die alarm aan. 
Sy klim onder sy kieliebak in en hy begelei haar na sy snoesige 
paleis.  

 
Hulle nuttig die ete saam by die tafel in sy groot kombuis en 

saam beland hulle later op daardie sagte leerrusbank. Die 
klankstelsel omring en betower haar weer met sy goeie 
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atmosfeer `n paar grade hoër gestyg? Vasgevang in die intense 
gloed van sy oë, kyk sy na hom. 

 
“Jy is so fyn, so dogtertjie-vrou. So oulik.” 
 
Sy lag verleë. “Katjies en hondjies is oulik.” 
 
“Alles wat klein is, is vir my oulik. Diere, babas en veral 

`n blinkoog meisie met `n parmantige neusie.” terg hy. 
 
Instinktief voel sy aan haar neus en lag verleë. “Ek is 

lank. Dis jy wat so groot bo-oor my troon.” 
 
Sy oë gloei in hare en stook die vonk wat hy met hul 

eerste ontmoeting in die kerk aangesteek het. Haar wange vat 
vlam en benoud beur sy regop. 

 
Hy hou haar aan haar hand terug. “Nee, sit, ek wil jou 

iets wys.” Hy steek sy hand in sy hempsak en hou `n klippie 
voor haar. `n Ronde klippie so groot soos die nael van haar 
pinkie lê in die palm van sy hand. Versigtig dat dit nie in die 
los sand val nie, vat sy die klippie by hom om dit van nader te 
bekyk. 

 
“Dis pragtig. `n Entjie hoër op lê `n klomp klippies 

tussen die rotse. Ek het nog nie so `n volmaakte een met `n 
bruin kolletjie in die middel gesien nie.” 

 
Hy glimlag. “Jy kan nie stry nie, alles wat klein is, is 

oulik.” Sy kaal skouer raak aan hare toe hy nader leun. “En 
dierbaar. Ek kan dit nie weerstaan nie. Veral dié wat uniek is 
en so moeilik bereikbaar is.” 
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trappe af. Dis Anton, sien sy toe sy op die strand kom. Dis sy 
breë skouers, swartkop en fris kuite.  

 
“More.” 
 
Anton draai verras na haar, sy oë blou soos die lug 

bokant hom. Die weemoedige trekke om sy mooi mond boei 
haar. “Sonnika! Ek het nou net aan jou gedink.” Hy vee oor sy 
natgeswete voorkop. 

 
Sy raak besorg aan sy arm. “Jy moet uit die son kom. Jy 

braai gaar.” 
 
“Jy`s reg. Ek was ingedagte, maar ons gaan nie nou al 

terug nie.” Hy vat haar aan die hand en trek haar na `n 
oorhangende rots. Toe hulle langs mekaar in die skaduwee op 
die sand gaan sit, weet sy dit was `n fout. Dis verkeerd om hom 
hoop te gee, want sy het niks om vir hom aan te bied nie. En 
waarom hou hy vakansie sonder sy kinders? En waar is sy 
vrou? 

 
Wat het haar gedring om by hom aan te sluit? Was dit 

die verlatenheid wat hom omring, wat haar aan die hart gegryp 
het? Of was dit meer as dit? Is dit die gevaarlike aura wat hy 
uitstraal wat hom vir vroue onweerstaanbaar maak? 

 
Anton kan nie sy geluk glo nie. Sy het vrywillig by hom 

aangesluit en hy kan nie genoeg na haar kyk nie. “Sonnika, ek 
het gewens jy onthou van my en hier is jy.” 

 
Soos `n klip wat in die poel water val, bring sy woorde 

al haar sintuie in beroering. Verbeel sy haar of het die 
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musieksmaak terwyl hulle saam rustig Cold Duck afsluk en af 
en toe sommer uit mekaar se monde proe. 

 
Chloe lag gelukkig. Sy voel hulle het hopeloos te veel 

sjampanje agter die blad maar sy gee nie om nie. Sy voel 
volkome veilig, is weerloos in sy arms en die wyn versterk net 
die gevoel. Sy kyk in sy blou oë en praat soos ‘n stout 
dogtertjie. 

 
“Dokter Isjaac Horn, jy isj ‘n mediesje dokterrr. Onsj het ‘n 

heeele J. CC. Le Roux gesjuip in jou kombuisj. Nou sjit en 
sjuip onsj nog Cold Duck ook. Ek dog hulle sjê mensj moetie 
meer asj twee glassies sjuip ‘n daggie?” 

 
Sy trek haar neusie op ‘n fronsie. “Wat sjê die goeie dok? 

Huh?” 
 
Isaac glimlag en dit is duidelik dat hy haar dronk maniertjies 

vreeslik geniet en hy aap haar sleeptong en in dogtertjietaal na. 
 
“Hulle sjê ok ‘n mensj moet tweeee litersj water sjuip ‘n dag 

en onsj maak net sjeker. Die meessjte van die wyn isj tog 
waterrrr.” 

 
Sy kyk hom snaaks aan en frons dan rek sy haar oë wawyd 

oop. “Isj jy drrronk meneeerrrr?” 
 
“Hierdie meneer isjie, maar die mejuffrou isj baie.” 
 
Sy bars uit van die lag want sy vind haar skaamtelose 

toestand uiters snaaks en sy besef sy is vir die eerste keer in 
haar lewe smoordronk. Sy lig haar wysvinger na iets wat nie 
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bestaan daar bo iewers in die dak en rek haar oë weer wyd. 
“Onsssj is baaie sssjmoordrrronk, jou ssssjtouterrr 
kabouterrrr.” 

 
Hulle skrik wakker nog in mekaar verstrengel op die rusbank. 

Die klankstelsel is nog aan op herhaal maar die vertrek is 
donker. Die son is alreeds onder en Chloe hoor die geraas van 
die paddas in die woud. Sy lê met haar kop op sy bors en kyk 
op na hom. Hy maak sy oë oop en hulle kan net mekaar se 
glimlagte in die donker uitmaak. 

 
“Hoe voel jy, Chloe? Ek hoop nie jy gaan babalas wees nie?” 
 
“Baie dankie vir ‘n lekker tydjie. Ek was sowaar vir die eerste 

keer in my lewe dronk. Ek drink byna nooit nie en as ek ietsie 
drink by geleentheid is dit gewoonlik net een of twee doppies. 
Die goed gaan vinnig kop toe maar ek voel okei. Weet net nie 
hoe reguit ek gaan loop nie. Kom begelei my na my plekkie 
dan maak ek gou vir ons ‘n bietjie koffie om ons op te kikker.” 

 
“Gepraat van jou plek. Ek voel nie lekker oor daardie plek na 

wat gebeur het nie. Hoekom trek jy nie liewer hier by my in 
nie?” 

 
“My plek het ‘n alarm en joune het nie, besef jy dit meneer, 

ek dink nie Hunter gaan tevrede wees as ek hier intrek nadat hy 
my plek met ‘n alarmstelsel beveilig het nie.”  

 
Skielik helder haar oë op wanneer sy onthou. “O ja, ek het 

skoon vergeet om jou te vertel want jy het my gedagtes 
heeltemal oorgeneem!” 
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Het Anton de Ridder die vrou in haar wakker geskud? 
Waarom begeer sy om haar vingers deur sy swart bos hare te 
trek? Wil sy haar arms om sy jong gespierde liggaam vou en 
hom styf teen haar vashou? Sy het nooit begeer om aan Beyers 
te raak nie. Is dit net omdat sy lojaal teenoor hom is wat haar 
keer om na Anton uit te reik? Of omdat sy hom beloof het om 
oor die verlowing te praat as hy terug is. Maar sy het weke laas 
van hom gehoor. Hy is iewers waar nie goeie opvangs is nie en 
sy kan nie langer uitstel om hom van haar gevoel vir Anton te 
vertel nie. 

 
*** 

 
Sonnika bêre haar bergfiets agter in haar dubbelkajuitbakkie en 
sluit dit. Sy en Wouter het vanoggend verder as gewoonlik 
gery en sy is moeg. Sy lig haar fietshelm af en kam haar hare 
met haar vingers. Toe gaan stort sy, trek haar rooi bikini aan en 
gaan sit met haar notaboekie op die uitkyktoring om `n paar 
gedagtes neer te skryf. 

 
Heelwat later sit sy tevrede agteroor en tuur ingedagte 

oor die uitgestrekte strook strand met die see `n glinsterende 
akwamaryn. Die meeste kampeerders is teen hierdie tyd van 
die middag besig om te eet of om voor die tente te sit en 
ontspan. `n Man wat bewegingloos eenkant met sy rug na haar 
gekeer staan, trek haar aandag. Asof vasgevang in `n skildery, 
staan hy daar. `n Stillewe wat die nietigheid van `n mens teen 
die eindelose grootsheid van die skepping uitbeeld. 

 
Iets onverklaarbaar roer in haar. Die man se 

liggaamshouding nooi haar om by hom aan te sluit en sonder 
om die gevoel te probeer ontleed, staan sy op en klim die 
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Hart sonder remme - 10 

Deur Mattie Pansegrouw 
 

 
 

“Maar daar is altyd weer `n nuwe begin. Moenie vir my kwaad 
wees oor die soen nie. Ek was meegevoer deur die wonder van 
jou vroulikheid so digby my. Ek hoop ons kan vooraf begin, 
Sonnika.” 

 
Sy woorde bly in die lug hang toe hy sonder meer 

wegstap en haar los met warboel teenstrydige emosies. Met `n 
wildkloppende hart kyk sy hom agterna. Wat ’n romantiese  
man! Dis geen wonder vroue swig voor hom nie. 

 
Toe hy haar lewe binnegeval het, het hy haar gepootjie 

en sy het nie meer beheer oor haar gevoelens nie. Hoe gaan sy 
Beyers weer in die oë kyk as hy terugkom? Sy is nie meer 
dieselfde meisie wat hy geken het nie. Liefde is vir haar `n 
vreemde, onbekende ervaring en tog slaag sy daarin om 
liefdesverhale te skryf. Is dit `n innerlike hunkering wat roep 
na bevryding? 
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“Wat is dit?” 
 
“Hunter het gebel met interessante nuus. Hy het met die 

intrapslag in George ‘n oudkollega raakgeloop en is uitgenooi 
om hulle span inspekteurs te vergesel. Daar is glo ‘n lasbrief 
teen Quinn vir bedrog en hulle het ‘n kontak wat hom gaan 
ontmoet môre. Hulle beplan om hom net daar te arresteer en 
wil hom dan oorreed om ‘n staatsgetuie te wees teen ‘n 
geldwassindikaat. Hunter glo hy sal gedurende sy 
kruisondervraging die antwoorde kry of hy of die sindikaat 
verantwoordelik was vir die aanslag op Lyle en Zoey se 
lewens.” 

 
Isaac rek sy oë verbaas. “Dit is eintlik goeie nuus, Chloe. Dit 

beteken miskien die onsekerheid oor jou veiligheid is 
binnekort verby en julle weet wat aangaan.” 

 
“Tóg, Hunter het my gevra om nog versigtig te wees. Hy het 

gesê enigiets is nog moontlik.” 
 
“Ek wonder nog wat aangaan daar in jou plekkie. Indien jy 

nie hier wil intrek nie, gaan ek dan maar elke aand in jou 
gastekamer oorslaap. Wat dink jy?” 

 
Chloe glimlag gelukkig. “Okei, dan kan ek jou elke oggend 

met ontbyt bederf voor jy vertrek. Kom ons kry jou goed en 
dan stap ons sommer nou oor.” 

 
Hulle was dankbaar vir die ligte soos hulle tussen die 

modderpoele deur navigeer tot by haar plek terwyl die paddas 
raas in hulle ore. Die LED-liggie by die voordeur verseker dat 
die alarm nog aan is maar nadat Chloe dit afgeskakel en die 
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deur oopgesluit het, gaan Isaac vooruit asof hy haar wil 
beskerm teen die onverklaarbare wat daar binne skuil. Isaac 
trek die ligte aan en loer orals in asof hy verwag om iets te 
sien. Hy gooi sy goed in die gastekamer op die bed neer en 
loop deur na die kombuis terwyl Chloe deurgaan na haar 
kamer. 

 
Chloe trek die lig aan en haar hart spring in haar bors. Sy 

staar na haar bed en kan nie glo wat sy sien nie. Hoe is dit 
moontlik! Die alarm was dan aan en alles was gesluit van 
binne af. Die soldervensters is nog toe met skuiwers van binne 
en alles was gesluit. Die enigste plek wat nie van binne gesluit 
was nie, was haar voordeur. 

 
Chloe loop vorentoe en gaan staan voor haar bed en staar 

verdwaas na die prentjie terwyl Isaac by haar kamer inkom. 
 
“Chloe, het jy die soldervensters oop gelos? Ek het gevoel 

daar was ‘n effense trek toe ek weer van die kombuis in die 
gang kom en het gaan kyk. Ek vind die vensters wawyd oop. 
Ek het hulle nou weer toegetrek en die skuiwers is in plek.” 

 
Isaac besef iets is verkeerd toe hy opmerk sy staan en staar 

soos ‘n zombie na haar bed. Daar is bloedrooi rose op haar bed 
gepak en hulle vorm ‘n prentjie wat lyk asof dit ‘n hart voorstel 
met die letter “L” langsaan. 

 
Chloe dink terug aan die tydjie saam met Leo vanoggend. Sy 

onthou die trane in sy oë. Tony verskyn aan net hulle twee en 
Leo glo iets pla hom en hy wil hulle kontak en eers ‘n 
boodskap aan hulle oordra voordat hy finaal aanbeweeg. Die 
alarm het nie eers afgegaan nie, so geen mens van vlees en 
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U is net vir ons in die meeste situasies te formeel en jy en jou 
weer te familiêr of gemeensaam veral as statusverskil en 
ouderdomsverskil in aanmerking geneem word. 
 
Die erkenning van veral statusverskil gee aanleiding tot een 
soort hoflikheid wat ons ‘afstandshoflikheid’ (of 
‘statusverskilhoflikheid,’ as jy wil) kan noem. Die erkenning 
van iemand se status deur middel van aanspreekvorme word 
soms streng gereglementeer, bv. in die hof, in formele 
vergaderings ens.  
 
Ander kere moet ons as’t ware onderhandel om die 
statusverskil reg te kry, met ander woorde: wie is Baas en wie 
is Klaas? Of anders gestel: Ek meneeer en jy meneer; wie sal 
die wa smeer? 
 
“Maar, verskoon my, daaroor gesels ons later.” 
 
Die rubriek verskyn enige tyd sodra ons prof. die tyd vind. 
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uitvoerig sê hulle is jammer nie, maar wanneer dit ’n klein 
oortredinkie of ongelukkie is, word daar soos die dame hierbo 
gedoen het, uitvoerig om verskoning gevra. En die een wat so 
om verskoning vra hoef nie eers skuldig te wees nie. Ek het 
voor haar ingeloop maar sy vra uitvoerig om verskoning. Wys 
maar net weer, ons menslikheidsreëls soos dit in Afrikaans 
gereflekteer word, werk soms snaaks.  
 
Hierdie voorval dui op wat ons noem: hoflikheid. Hoflikheid 
beteken om die ander persoon meer in ag te neem as jouself. 
Die dame wil nie kwaaivriendskap tussen ons hê nie en vra 
uitvoerig om verskoning al is dit nie haar skuld nie. So neem 
ons ander in ag en is hoflik. En dit is die heel basiesste 
hoflikheidsreël: neem ’n ander in ag! 
 
Hoflikheidsreëls is ingewikkeld en het te doen met sosiale 
verhoudings soos familie, vriendskap, status, bekendheid en 
baie ander veranderlikes. Maar ons kan ’n paar hoofkenmerke 
daarvan onderskei. 
 
In ’n vorige rubriek (Ek is nie jou tannie nie!) het ons bietjie 
gekyk na een soort hoflikheidsreël wat aanspreekvorme betref, 
bv. die erkenning van status U Edele, Dominee, Professor, ens. 
Hoflikheid en informaliteit lei dan ook tot die herhaling van 
die aanspreekvorm.  
 
“Tannie, sal tannie vir die oom vra om tannie se kar hier in te 
trek sodat ons tannie se kar kan was”, in plaas van: “Tannie sal 
u vir u wederhelf vra om u kar hier in te trek sodat ons u kar 
kan was.”  
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bloed kon tóg die rose so kom uitstal nie! Dit is onmoontlik! 
Die soldervensters was gesluit van binne. Was dit ooit die 
apies gewees wat haar in die verlede ontsenu het? Sy onthou 
die vreemde manier waarop mevrou Kennedy haar aangestaar 
het in die haarsalon. 

 
Néé, sy moet dit nou maar net aanvaar! Hierdie plek is bisar 

en mevrou Kennedy het dit natuurlik ervaar dat die geestelike 
wêreld en die fisiese wêreld hier op een of ander manier kontak 
maak. Dit is hoekom die mevrou haar soos ‘n oop boek gelees 
het en geweet het sy steek dit weg dat hier iets snaaks aangaan.  

 
Dit kán net ‘n boodskap van Tony wees en dit help nie sy 

probeer dit wegredeneer of ontken nie. Sy sal dit net moet 
aanvaar en die boodskap is tog duidelik: ‘n hart vir liefde en ‘n 
“L” vir Leo in rooi rose op haar bed uitgestal. Tony wil hê sy 
moet met Leo trou en hy sal nie rus voor daardie dag nie! 

 
Isaac kom nader en dit klink soos ‘n retoriese vraag. “Wat is 

aan die gang hier?”  
 
Sy voel skielik skuldig wanneer sy terugdink aan haar en Leo 

se tye saam. Hy gee werklik baie om vir haar en die plaas. Hy 
en Tony het ‘n sterk band gehad en mekaar gerespekteer. Sy 
wonder skielik hoekom sy so hardkoppig is. Sy voel Isaac se 
teenwoordigheid hier reg langs haar en gryp hom en druk 
haarself teen hom vas terwyl sy aan hom vasklou soos ‘n klein 
apie aan sy ma en sy weet ten spyte van alles begeer haar hele 
wese net hierdie man.  

 
“Jy is my rots, Isaac. Wat sal ek sonder jou doen? Hoe het jy 

uit die hemel geval soos ‘n engel presies op die regte tyd!” 
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Isaac streel haar rug. “Ek gaan nêrens heen nie, Chloe, ek is 

altyd hier vir jou, my onweerstaanbare bondeltjie liefde.” 
 
Vervolg volgende week uitgawe 33 
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“Verskoon my,” is ’n goeie voorbeeld hiervan. Ons gebruik dit 
wanneer ons die eettafel wil verlaat, in/uit ’n gespreksituasie 
wil kom, iemand wil onderbreek of hy/sy aandag wil trek 
sonder om onbeskof te klink of op te tree, byvoorbeeld: 
 
“Verskoon my, kan ek julle gou onderbreek?” 
 
“Verskoon my, ek wil gou met die ou daar oorkant gaan praat.” 
 
“Jammer,” is nog so ’n woord.  
 
“Jammer om te pla, maar ...” 
 
“Jammer,” gebruik ons veral om verskoning te maak vir iets 
wat ons verkeerd gedoen het of waaroor ons verleë is.  
 
“Jammer, man. Ek het jou nie gesien nie.” 
 
“Jammer, Mevrou. Ons het nie jou nommer van hierdie bloes 
nie.” 
 
En nou gebeur daar ’n baie snaakse ding in ons taalgebruik. Ek 
loop onlangs ingedagte tussen die rakke in ’n supermark uit reg 
voor ’n vrou in met haar swaargelaaide trollie en sy stamp 
liggies teen my.  
 
“Ek is verskriklik jammer, Meneer. So baie, baie jammer.”  
 
Ek sê toe maar net: “Jammer, dame.” 
 
Het u al opgelet. Hoe groter die oortreding is, hoe kleiner die 
verskoning. Dink maar aan politici. Jy sal nooit hoor dat hulle 
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Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 
Prof. Jarries se rubriek  
 

 
 
Verskoon my! 
 
Ons is mense. Ons is sosiale wesens. Dit beteken dat ons met 
mekaar omgaan en kommunikeer. En daarom is so ’n groot 
deel van ons mondelinge kommunikasie ’n weerspieëling van 
ons sosiale gedrag teenoor mekaar. Ons sosiale en kulturele 
voorskrifte maak dat ons ander in ag neem. As ons dit nie doen 
nie, word ons gebrandmerk as onbeskof, onbeskaafd of somer 
’n pyn êrens. 
 
Om beleefd, beskaafd en aanvaarbaar met mense te 
kommunikeer beteken dat jy jou massiewe ego so ’n bietjie op 
die agtergrond skuif en ander respekteer. Ons noem dit 
gewoon: goeie maniere.  
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 
31. Die Kopdokter 
 

 
 
Kadin sit langs Billy in die wagkamer. Sy kyk na haar ma wat 
by die ingang by haar pa staan en fluister. Sy probeer hom 
natuurlik oortuig om nou te gaan. Kadin skud haar kop. Sy ken 
nie haar pa so nie. Hy is heeltemal paranoïes. Hulle mag nêrens 
heen gaan sonder hom nie en sy brand om daardie kode te sien 
wat Michael ontrafel het, maar nou moet hulle eers die 
psigiater sien. Sy weet dit is ‘n mors van tyd want sy en Billy 
verstaan nou wat Vipracitti bedoel het toe hy gesê het hy is van 
nou af altyd met hulle. Na daardie nagmerrie het alles duidelik 
geword, maar dit sal onmoontlik wees om haar ouers te 
probeer oortuig. Sy weet hulle sal dink sy en Billy glo nou ook 
aan die mal profeet. 
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Daar is dus geen keuse as om maar gedwee na haar ouers se 
pype te dans nie. Tog sukkel sy met haarself en sy besef haar 
lyftaal en houding gee haar gevoelens heeltemal weg. Rene 
probeer Jack seker nou oortuig hulle is veilig hier en hy moet 
nou tyd spaar deur intussen hul motor se bande te gaan omruil. 
Daar gaan Jack nou uiteindelik deur die ingang se deur en haar 
ma loop oor na die ontvangsklerk om hulle afspraak te bevestig 
en teenwoordigheid te rapporteer. Haar ma is altyd so deeglik. 
Haar pa kan soms baie impulsief optree en het ‘n gevaarlike 
humeur aan hom. 
 
Nou sit sy hier met haar arms gevou met Billy wat weer 
penorent op die punt van sy stoel langs haar sit en deur ‘n 
Popular Mechanics blaai. Sy loer wat hy lees en word nou self 
nuuskierig. Dit is oor die plan om ’n asteroïede in die ruimte te 
ontgin. Dit lyk asof iemand ‘n honderdjaarplan het om ‘n 
industrie in die ruimte te begin. Sy glimlag as sy dink aan sy 
nuwe bynaam op skool. Hulle noem hom Meerkat omdat hy 
altyd so penorent sit en rondkyk. Hulle kom nou juis van Medi 
Cross af waar sy wonde verpleeg en nuwe verbande opgesit is. 
Sy ril as sy terugdink aan hoe sy rug gelyk het. 
 
Rene kom sit by haar en fluister in haar oor. “Hoekom lyk jy 
so vies, Kadin? Jou lyftaal verklap jy wil nie hier wees nie?” 
 
“Relax Ma, hier is ons nou, ek sal nie weghardloop nie.” 
 
“Dit is asof jy verander het na daardie nagmerrie, my kind. Dit 
is asof ek en jou pa jou irriteer en jy iets vir ons wegsteek?” 
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haar aftrek ondertoe. Sy skree waansinnig en spartel om los te 
kom uit hul grepe maar die naels sny diep in haar vlees in. Dan 
hoor sy die bekende stemme van mense wat haar naam skree. 
 
“Dokter! Dokter word wakker! Sandra!” 
 
Sy skrik verward wakker en sien hoe Rene, Kadin en Billy 
afkyk op haar waar sy agter haar lessenaar nog spartelend op 
die grond lê. Sy sien hulle hou haar arms en bene stewig vas 
om haar tot bedaring te bring. 
 
Rene het trane in haar oë.  
 
“Word wakker, Dokter! Ek moes na my kind geluister het!” 
 
Vervolg volgende week uitgawe 33 
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 “Wat sê jy, Kadin?” 
 
“Hy is in my oë.” 
 
Sandra frons en draai haar oor weg en die volgende oomblik 
gaan Kadin se oë wawyd oop. Haar oë is aardige, donker poele 
in haar kop wat Sandra soos magnete vang en intrek. Alles 
word duister rondom Kadin en die volgende oomblik hang 
Sandra in die duisternis. Sy kyk verward om haar rond maar 
sien net duisternis. Skielik begin sy val. Daar is ‘n geel, 
flikkerende lig en sy val skielik daardeur. Sy sien die dak van 
‘n reuse, oneindige grot bokant haar soos sy deurval, dan draai 
en afkyk. Sy sien sy is op pad om op biljoene wemelende 
wesens daar onder te val.  
 
Rene wonder wat aangaan want Sandra se vrae het skielik 
opgehou en daar heers ‘n eienaardige stilte. Billy staan op en 
loop om na Kadin en Rene staan ook op en weet nie of sy hom 
moet keer nie, maar besluit sy sal ook vinnig om die lessenaar 
moet kom om te sien wat aangaan. 
 
Billy vat aan Kadin se skouer en sy staan op. Rene sien sy is 
nie meer in ‘n hipnotiese toestand nie. Skielik begin Sandra 
skree en gillend beland sy op die vloer en begin spartel teen 
iets onsigbaars. 
 
Kadin kyk verskrik na Rene. “Ons moet haar wakker maak, 
Ma! Vipracitti het haar betower deur my oë en sy is in ‘n baie 
slegte plek!” 
 
Sandra val tussen wemelende nakende, verminkte lywe in. 
Hande met lang skerp naels gryp haar arms en bene en probeer 
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“Ag nee, Ma. Kom nou. Ma verbeel ma. Ek is net nuuskierig 
en wil graag by Michael uitkom en sien wat is in daardie kode 
van die professor vir Nico.” 
 
“Wat sal dit ons nou help, Kadin? Ons het tog almal 
ooreengekom dit is belangrik om ‘n psigiater te sien sodat hy 
alle gemors wat daardie monster in julle koppe gelos het, kan 
verwyder. Wat as julle weer so verskriklike nagmerrie kry? 
Wie weet wat kan gebeur?” 
 
“Dit is verby, Ma. Ons is nou veilig ek weet net nie hoe om 
julle te oortuig nie. Ek wens ek het ‘n manier gehad om julle te 
oortuig maar ek weet dit is onmoontlik. Ek ken nie pa so nie. 
Hy is heeltemal paranoïes. Dit voel asof ons onder huisarres 
is.” 
 
“Hy is net besorg oor ons almal, Kadin. Dit is net ‘n gevoel 
wat jy het wat jou laat glo ons is veilig. Jy weet nie vir seker 
nie. Ek dink hy sal ook heelwat beter voel nadat julle die 
psigiater gesien het.” 
 
“Dokter Sandra Prinsloo gaan ons nie kan help nie, Ma, en 
hierdie besoek gaan julle net meer ontstel.” 
  
Verdomp! Sy kan haarself skop! Daar praat sy haar mond 
verby. 
 
Rene frons verbaas. “Hoe weet jy ons is hier vir dokter Sandra 
Prinsloo? Ek het nie eers geweet dit is ‘n vrou toe ek ‘n 
afspraak gemaak het by die eerste psigiater wat ‘n opening 
gehad het nie en wat bedoel jy dat hierdie besoek ons net nog 
verder gaan ontstel?” 
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Kadin frons. “Jammer, Ma, ek het net nonsens gepraat. Vergeet 
asseblief wat ek gesê het.” 
 
“Hoe weet jy, Kadin? Die name op die deur by die ingang wys 
net dokters S. Prinsloo en J.C. van Eeden en julle het dadelik 
hier kom sit.” 
 
“Ek het daardie paartjie hoor praat en die naam gehoor. Dis net 
‘n wilde raaiskoot.” 
 
“Kadin, moenie nou vir my lieg nie! Daardie paartjie daar 
oorkant sit hopeloos te vêr van hier en ek het niemand hard 
hoor praat vandat ons hier ingekom het nie. Hoe weet jy haar 
naam is Sandra Prinsloo?” 
 
Kadin sug moedeloos. “Ek wil ma nie nog verder op hol jaag 
nie.” 
 
“Hoe? Kadin sê my nou!” 
 
“Déjà vu, Ma.” 
 
“Van wanneer af ondervind jy déjà vu oomblikke? Jy het nog 
nooit voorheen so iets met my gedeel nie. Ek dog ons deel alles 
met mekaar, my kind.” 
 
“Nou, goed dan. Daar is nie ‘n ander uitweg nie: die 
nagmerrie, Ma. Ek en Billy was saam met ma by dokter Sandra 
Prinsloo in kamer nommer ses.” 
 
“Ek verstaan nie! Verduidelik!” 
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“Maak jou oë toe en slaap, Kadin, terwyl jy net op my stem 
konsentreer. Daar is jou oë nou toe. Slaap jy, Kadin?” 
 
“Ek slaap.” 
 
“Waar is jy nou, Kadin?” 
 
“Ek is voor Michael se huis.” 
 
“Jy gaan nie nou vir Michael besoek nie, Kadin, maar jy gaan 
nou saam terug na die stadsbiblioteek en sit weer aan tafel 
saam met Billy met die towenaar oorkant julle. Wat maak die 
towenaar nou?” 
 
“Hy skuif die botteltjie teengif voor Billy.” 
 
“Ons gaan nou vorentoe in die tyd en hy haal ‘n plat boek uit 
sy binnesak en plaas dit voor julle terwyl julle hand vashou en 
julle kyk in die boek en sy oë vang jou soos die boek verander 
in ‘n spieël. Wat gebeur nou, Kadin?” 
 
“Ons hang saam in die duisternis.  Die lig straal uit ons uit.” 
 
“Gaan voort, Kadin, wat gebeur nou?” 
 
Kadin fluister iets saggies. 
 
“Ek kan nie hoor nie, Kadin, praat harder!” 
 
Kadin fluister weer saggies en Sandra kom nader en hou haar 
oor byna teen haar mond en probeer hoor wat sy fluister. 
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Sandra wys na ‘n stoel effens agter langs haar. “Kom sit hier, 
Kadin, en dan kyk ons mekaar reg in die oë.” Kadin loop om 
en gaan sit en glimlag vir haar. 
 
Sandra trek haar stoel reg sodat hulle mekaar reg in die oë kyk 
en sit nou met haar rug na Rene en Billy. Daar staan ‘n 
metronoom op die punt van haar lessenaar en sy swaai die 
gewiggie sodat dit eentonig begin tik en haal ‘n ketting wat om 
haar nek hang, af en begin ‘n Yin Yang-teken voor Kadin se oë 
swaai. 
 
Sy praat saggies en rustig. “Alle grappies op ‘n stokkie, Kadin. 
Luister nou aandagtig na my stem terwyl jy die getik van die 
metronoom hoor en die Yin Yang dophou en antwoord op my 
vrae. Dit is rustig hier in my kantoor, is dit nie, Kadin?” 
 
“Ja, dit is baie rustig.” 
 
“Jy voel ‘n bietjie lomerig hier in die stil kantoor met net die 
getik en my rustige stem en hierdie Yin Yang wat swaai hier 
voor jou. Volg hom soos hy swaai. Dit is nou ‘n goeie tyd om 
te rus en ‘n middagslapie te vang. Dis reg. Hou hom dop, 
Kadin. Hoe voel jy nou, Kadin?” 
 
“Ek voel vaak. Baie vaak.” 
 
“Jy voel al hoe meer lomerig en jou oë voel swaar en wil 
toeval. Jy wil slaap terwyl jy net my stem hoor, Kadin. Wil jy 
slaap, Kadin?” 
 
“Ek wil slaap.” 
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“Ma, ek kan nie alles onthou nie, maar ek onthou seker dinge 
duidelik en kan ma solank sê daar is ‘n groot skildery van ‘n 
eensame ligtoring met die rowwe onstuimige see teen die muur 
en ‘n gesinsfoto van haar saam met haar man en drie kinders 
op haar lessenaar.” 
 
“Hoe weet jy dit?” 
 
“Vipracitti het ons saam die toekoms ingeneem aan die begin 
van die droom.” 
 
“Julle droom was ‘n nagmerrie! Hoekom het julle so gespartel 
asof iets onsigbaars julle aangerand het?” 
 
“Vipracitti het aan ons die onderwêreld gewys waarheen hy 
dokter Sandra gaan neem vandag.” 
 
Rene kyk Kadin verdwaas aan en skud haar kop. “Ek is baie 
bly ons is hier, Kadin, want julle het definitief hulp nodig. Ek 
dink daardie towenaar het goed in julle koppe geplant wat julle 
hierdie dinge laat glo sodat hy julle verder kan manipuleer en 
misbruik. Ek dink ons moet baie dankbaar wees teenoor jou pa 
omdat hy ons so beskerm want die gevaar is nog met ons. Dit 
is al wat hierdie nonsens wat jy nou kwytraak, vir my sê.” 
 
Rene hoor skielik die ontvangsklerk en sy word yskoud. 
“Mevrou Bosch, julle kan nou deurgaan en solank wag in 
kamer 6. Dokter Sandra Prinsloo sal binnekort by julle wees.” 
 
Sy kyk verdwaas na Kadin wat uitdagend terugkyk. Rene staan 
vasberade op. “Kom, dit is tyd om julle koppies skoon te vee.” 
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Rene loop vooruit nuuskierig die gang af en sien die laaste 
kamer is kamer 6 en sy stap eerste in. Sy sien die skildery wat 
Kadin beskryf het, teen die muur en gaan sit op die vêrste stoel 
voor die lessenaar en Kadin kom sit by haar en dan gaan sit 
Billy weer pennetjieregop op die punt van die laaste stoel. 
 
Rene sien die gesinsfoto op die lessenaar net soos Kadin dit 
beskryf het. Sy wou net vorentoe leun en Billy uitvra oor die 
droom, toe Sandra inloop. Sy was nog ‘n jong vrou met 
tienerkinders op die foto. Nou is sy middeljarig.  
 
Sy stop eerste by Billy. “Aangename kennis, wat ‘n aantreklike 
jong man! Ek is Sandra en jou naam is ...? Nee, moenie 
opstaan nie. Sit net so.” 
 
Sy hou haar hand uit en Billy skud dit verleë. “Ek is Billy 
Shaw, Dokter.” 
 
Sy hou haar hand vir Kadin wat haar half skepties aankyk 
terwyl sy haar hand skud. “Kadin, Dokter.” 
 
Rene skud haar hand. “Aangename kennis, Dokter. Ek is Rene 
Bosch. Kadin is my dogter en Billy is haar vriend.” 
 
Sandra glimlag vriendelik en loop om en gaan sit agter haar 
lessenaar en sy kyk reguit na Rene. “Hoe kan ek julle pragtige 
mense tot diens wees?” 
 
Rene vertel haar alles van die boekie wat in die park opgetel is 
en die kinders gefassineer het tot by die marteling van Billy en 
waar hulle gehipnotiseer is in die biblioteek tot by die 
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nagmerrie. Dan voeg sy by wat Kadin haar nou net in die 
wagkamer vertel het en haar vermoedens dat Vipracitti dinge 
in hulle gedagtes geplant het om te verhoed dat ‘n hipnotiseur 
sy sleutels sal verwyder. Die enigste ding wat Rene nie vir 
Sandra van vertel nie, is van Nico en die taakspan. 
 
Sandra luister aandagtig tot Rene klaar is voordat sy vir die 
eerste keer praat. “Genugtig, ek kom baie snaakse gevalle tee 
maar julle ervarings is besonders en ek kan u vrese heeltemal 
begryp.”  
 
Sandra kyk reguit na Kadin. “Kadin, jou ma dink jy glo nie dat 
ek julle kan help nie? Is dit waar?” 
 
Kadin glimlag vriendelik vir haar. “Ek is nie ‘n dokter nie, wat 
weet ek nou? U kan probeer as u wil. U gaan mos nie naalde in 
ons steek of ons skok nie?” 
 
Sandra lag kliphard vir haar uitlatings voor sy antwoord. 
“Kadin, hipnose werk slegs as die persoon wat gehipnotiseer 
word gewillig is. Daardie man in die biblioteek het julle eers 
nuuskierig gemaak om in daardie boek van waarheid te kyk en 
eers nadat julle gewillig daarin gekyk het, kon hy julle 
hipnotiseer. Gaan jy nou ook gewillig wees om my ‘n 
regverdige kans te gee om julle te help, Kadin?” 
 
Kadin skud haar kop beslis. “Hoekom nie? Ek sal beslis 
saamwerk, Dokter.” 
 
“Ek dink ek moet jou eerste help en dan is dit ek en jy Billy.” 
Sy kyk na Billy en hy glimlag en knik instemmend. 
 


