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Vasgevang - 41. Die strik 

 
Iemand klop en Chloe spring haastig op en stap vol verwagting na die 

voordeur.  
 
“Hallo, wie is daar?” 
 
Sy word nie teleurgestel nie, “Dit is Hunter hier, Chloe.” 
 
Chloe ruk die deur woes oop gryp Hunter en omhels hom terwyl sy 

praat met haar kop op sy skouer: “Jou duiwel, ek het my dood 
bekommer!” 

 
 

Die Skrif van Onheil - 40. Die Verskriklike Gebeure 
 

Skielik hoor hy Nico skree van binne: “Jack, julle kan maar inkom! Ek 
waarsku jou net ek en my kollega, Francois, is hier binne agter die deur! 
Ek weet jy is trigger happy! Relax!”  
 
Jack kyk vinnig om en fluister: “Wag eers! Ek wil eers seker maak dis 
veilig.”  
 

Hy trek nou sy pistool uit en hou dit gereed en stoot die deur stadig 
oop... 

 
 

Hart sonder remme - 19 

 
“Sjuut.” Hy gryp haar aan haar arm, stoot haar by die deur in en sluit 

dit. Toe sy wil protesteer, druk hy haar mond toe. Net betyds. Sy hoor 
mans luidrugtig ingestap kom. “Jy`s in Adam se badkamer,” fluister hy 
en verlustig hom in haar penarie. Sy staan vasgedruk teen die muur en 
kyk hom beskuldigend aan. Dis sy skuld dat sy by die verkeerde deur 
ingeglip het. 
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Sy moenie vergeet hy het `n obsessie oor kinders nie. Hy 
het `n sagte plekkie vir die swanger Bienkie en haar ongebore 
baba. Haar hart klop benoud as sy dink aan `n lewe sonder 
hom. Die man wat sy kop kantel en onderlangs vir haar 
glimlag met onnutsige blou oë, het haar hart gesteel, maar sy 
kan nie met hom trou nie. Om lief te hê maak jou weerloos en 
stel jou bloot aan seerkry. Sy sien nie kans om `n man en 
kinders te verloor soos sy almal vir wie sy lief het, verloor het 
nie… 

 

Sonnika skud haar kop moedeloos.  Die beeld van Anton wat 
voor haar in die badkamer staan en sy hempsknope een vir een 
losknoop, is in haar geheue ingebed. Ongeduldig wag sy vir 
die rekenaar om aan te skakel. Hy bly voorop in haar gedagtes. 
Sy voel steeds die trilling van die ontploffing toe sy mond `n 
rukkie gelede aan hare geraak het. Die enigste 
ontsnappingsroete is om te skryf en die karakters toe te laat om 
beheer oor te neem. 

Vervolg volgende keer uitgawe 42 
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Hy kom regop en met sy bene wyd geplant kyk hy hoe 
sy sy hemp losknoop met vingers wat liggies bewe. `n 
Matelose teerheid vir die meisie voor hom oorval hom. Daar is 
min vroue soos sy. Sy is nie net mooi nie, sy het alles wat hy in 
`n vrou soek. `n Wonderlike sin vir humor, integriteit en 
selfrespek.  Hy vat die hemp by haar, trek dit aan en sonder om 
dit toe te knoop, bly hy voor haar staan. 

Sonnika kyk na die groot sterk man voor haar. Sy wil 
wegkyk, maar kan nie. Sy oë het haar opgetel en weier soos die 
oggend in die kerk om haar weer te laat los. Benoud soek sy na 
die regte woorde. “Dankie dat jy gehelp het om ongesiens uit 
te kom. Ek is jammer, ek het nie bedoel wat ek vir jou op die 
strand gesê het nie. Jy was nie roekeloos nie, jy ken die see. Ek 
het groot ontsag vir die see. Ek het geskrik toe ek jou in die 
groot golwe sien roei en jy agter die deinings weggeraak het. 
Veral toe jy daarna jou lewe in gevaar gestel het om die twee 
drenkelinge te red.” 

“Weet jy hoe groot het ek geskrik toe ek jou in die mans 
se badkamer betrap het? Jy moet in die toekoms seker maak dis 
die regte badkamer voor jy sommer by die naaste deur inloop.” 
Hy buig oor haar en raak liggies met sy mond aan hare. 
Verskrik ruk hy weg, swaai om en haastig om weg te kom, 
loop hy amper `n stoel onderstebo. 

Sonnika voel soos iemand wat `n ellektriese skok 
opgedoen het. Haar lippe tintel van sy aanraking. Hoekom het 
hy so groot geskrik? Dis tog nie die eerste keer wat hy haar 
soen nie. Was hy bang vir haar reaksie? Of wou hy wegkom 
voor hy beheer verloor? Hoekom maak hy elke keer dat hy 
wegkom as dinge vir hom te warm word? 
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Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
Die strik 
 
Dit is Sondagoggend en Isaac is net ‘n rukkie gelede hospitaal 

toe nadat Chloe hulle met ‘n lekker ontbyt bederf het. Nou sit 
Chloe saam met Lyle op die rusbank in die sitkamer en kyk na 
‘n interessante BBC-dokumentêr oor aardverwarming. Die 
gletsers in Groenland is besig om donker te verkleur en uiters 
vinnig te smelt sodat hulle binnekort heeltemal sal verdwyn. 
Temperature styg in sekere dele van die wêreld reeds hoër as 
wat ‘n mens kan oorleef en die winters word al korter sodat dit 
gevaarlik word vir mense wat deur gate in die ys visvang 
omdat hulle soms deur dun ys val waar daar voorheen ’n 
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stewige laag ys was. Diere en mense moet nou hulle eeue-oue 
gewoontes en tradisies aanpas om te oorleef.  

 
Intussen vererger sekere strategiese leiers wat die verskil 

moet maak, net alles. Die president van Brasilië is byvoorbeeld 
die grootste bedreiging ooit vir die Amasone. Die see word al 
suurder en vrot van plastiek. Die wêreld se suurstofbronne, die 
alge in die see en die reënwoude, word selfs nou bedreig. Nou 
wil Japan nog tonne kernafval in die see stort! Is die wêreld 
daarop uit om homself te vernietig?  

 
Chloe en Lyle kyk vir mekaar en skud hul koppe verslae en 

sy peins oor sy toekoms terwyl hulle die slegte nuus verwerk.  
 
Iemand klop en Chloe spring haastig op en stap vol 

verwagting na die voordeur.  
 
“Hallo, wie is daar?” 
 
Sy word nie teleurgestel nie, “Dit is Hunter hier, Chloe.” 
 
Chloe ruk die deur woes oop gryp Hunter en omhels hom 

terwyl sy praat met haar kop op sy skouer: “Jou duiwel, ek het 
my dood bekommer!” 

 
Hunter glimlag en vryf haar rug liefderik asof sy sy dogter is, 

“Hulle noem my nie verniet Hunter nie, Chloe, ek kan vir 
myself sorg en is warm op die spoor van my prooi.” 

 
“Jou boodskap was net betyds gisteraand. Ek moes Isaac 

vashou. Hy was op die punt om die donker woud in te vaar en 
jou te gaan soek.” 
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hulle alleen is. Sy vra niks meer nie. Sy is verlief op sy 
ondeunde kyk, sy stem en uitbundige lag. Sy omgee. 

Sy skrik toe hy weer by die deur inglip, vinger voor sy 
mond. ”Sonnika, luister,” fluister hy. Dis `n kind wat sing-sing 
binne kom. “Vader Jakop ...” Die deur oorkant hulle klap toe. 
“Uhhh ... ” druk hy ... “slaap jy, uhmm ...  nog? Uhhh ... hoor 
hoe lui die kerk ... uhhh ... klok?” 

Sonnika druk haar mond toe om die giggel te smoor. Toe 
sy die toilet hoor spoel en voetstappies wat verby draf, kyk sy 
benoud na Anton. “Hoe kom ek vandag ongesiens hier uit?” 

Hy knipoog stout. “As die ouens ons betrap, gaan hulle 
dink jy is my skelmpie en ons is hier om te kafoefel.” Hy 
kantel sy kop en oorrompel haar met `n ondeunde glimlag. 
“Toemaar, jy lyk nou nes `n laaitie. Kom.” 

Sy is verlig toe hulle eindelik buite kom en sy die vars 
seelug kan inasem. Hy gryp haar hand. Hulle hardloop en val 
die tent laggend binne. Sonnika sak op `n stoel neer en pluk die 
handdoek van haar kop af. “Sjoe, watter avontuur!  Dankie, 
tog, dit was jy wat my gesien het. Ek eis as ek dink wat kon 
gebeur het as dit ander man was.” 

 Hy verwonder hom aan haar bink donkerbruin oë toe sy 
haar kop agteroor gooi en skaterlag.  “Ek is bly jy dink darem 
ek is nie `n slegte ou nie, al het jy my so benoud dopgehou.” 
Met sy oë wat blou in haar hare vonk, hurk hy voor haar en 
begin om die hempsknope een vir een los te knoop. Toe sy 
vingers per ongeluk aan haar volronde bors onder die dun 
toppie raak, tref sy aanraking haar soos elektriese skok. Sy 
keer met haar hand op syne. ”Los, ek sal.” 
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Adam se badkamer,” fluister hy en verlustig hom in haar 
penarie. Sy staan vasgedruk teen die muur en kyk hom 
beskuldigend aan. Dis sy skuld dat sy by die verkeerde deur 
ingeglip het. Sy roekelose heldedaad het die hele nag by haar 
gespook. Sy admireer hom vir sy waagmoed, maar sy was 
rasend van spanning, bang dat hy gaan verdrink. Haar 
maagspiere trek gespanne saam as sy net daaraan dink. 

Wat doen jy?” fluister sy verskrik toe hy sy hemp 
uittrek. Sonder om te antwoord trek hy die hemp oor haar 
toppie aan, knoop dit toe en druk dit aan die een kant onder 
haar denim in. Toe drapeer hy haar nat handdoek om haar kop 
en druk haar hare onderin.  

“So ja,” glimlag hy in sy skik. “Sodra dit veilig is, moet 
ons twee manne hier uit. Hier, steek jou mooi gevreetjie in my 
sakdoek weg, nies of blaas jou neus as ons uitloop. 

Met `n oop handpalm teen die teëlmuur aangeleun, staan 
hy in `n swart kortbroekie en kaal gespierde borskas gevaarlik 
naby haar. Die boodskap wat sy oë op haar aflaai is te veel vir 
haar om gelyktydig in te neem. Haar hart gaan dit nie maak 
nie. 

”Help my, ek moet hier uit.” 

Anton voel hoe spanning in hom opbou en sien rooiligte 
flits. Hy los die muur en draai weg na die deur agter hom. 
“Wag hier,” fluister hy oor sy skouer. “Ek gaan kyk of dit 
veilig is. Jy moet vinnig kom as ek fluit.” 

“Goed.” Sy wens sy kon die hele dag styf teen sy kaal 
borskas staan en sy liggaamshitte teen haar voel, iewers waar 
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“Ek vra nederig om verskoning, Chloe, ek moes die foon afsit 

want dit was ‘n risiko. Dit kon moontlik my teenwoordigheid 
verraai.”  

 
Hunter loer oor haar skouer na Lyle wat in die rusbank 

omgedraai het en nuuskierig vir hulle loer. 
 
“Hallo Lyle, hier is jou sak, my maat. Jammer, ek was gister 

so haastig hier weg ek het die ding in my kattebak vergeet en 
jy dra seker nou gister se vuil klere.” 

 
Lyle wys vir Hunter ‘n duim in die lug, “Dankie, Oom, saak 

nie maak nie! Dit kan nie dit beter gaan hier by Chloe nie!” 
 
Chloe lag, “Kom in, Hunter. Hy het nogal skreeusnaaks gelyk 

gisteraand in Isaac se slaapbroek wat hy heeltyd moes vashou.” 
 
Hunter sit Lyle se sak by die rusbank neer, “Hier, grootman, 

het jy die dag toe geniet?” 
 
Lyle glimlag breed, “Jislaaik, dankie oom vir die voorstel. O 

ja, dankie Chloe. Ek het my amper in ‘n koma gespeel en het 
nog baie geld oor. Ek het skoon vergeet om dit terug te gee.” 

 
“Hou dit vir sakgeld, boet.” 
 
“Huh, jislaaik dankie, Chloe.” 
 
“Ek gaan nou oom Hunter kombuis toe neem vir ontbyt. Hy 

moet vrek honger wees. Trek sommer net hier skoon klere aan 
terwyl jy verder kyk, Lyle.” 
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“Okei, Chloe.” 
 
Chloe brand van nuuskierigheid om Hunter uit te vra en het 

gelukkig alles gereed. Sy het Hunter se ontbyt in die mikrogolf 
en sit dit aan en steek die stoof aan sodat die water kook terwyl 
sy hom laat aansit en sy bord en eetgery voor hom neersit. 
Terwyl die mikrogolf en ketel besig is, kry sy die kitskoffie, 
suiker en melk solank gereed. Drie minute later lui die 
mikrogolf en skep sy op, sit sy koffie voor hom neer en gaan 
sit in afwagting by hom. 

 
Hunter is beïndruk, “Genade, Chloe, jy is soos blits.” 
 
“Wat kan jy my vertel, Hunter?” 
 
“Weer eens jammer, Chloe, ek het nie vroeg genoeg die 

geleentheid gekry om ‘n boodskap te stuur nie. Dit is ‘n goeie 
ding Isaac het nie na my kom soek nie, want dit kon alles 
verongeluk het. Ek het jou spook op ‘n naburige kleinhoewe 
uitgesnuffel en die plek dopgehou. Ek het ‘n vermoede gehad 
wie dit kan wees en moes wag tot die spook uit die nes kom en 
gesig wys en uiteindelik het dit toe vanoggend gebeur en is my 
vermoede bevestig.”  

 
“Wie is dit, Hunter? Is dit dieselfde mense wat Quinn 

vermoor en Lyle en Zoey probeer verongeluk het?” 
 
“Chloe, hierdie is soos ‘n kaartspel. Ek het ‘n bleddie goeie 

hand op die oomblik en my teenstander het so pas sy hand 
oorspeel en weet nie ek het sy hand gesien nie. Ek moet egter 
my kaarte styf teen my bors hou en mooi speel want baie is op 
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om en loop vinnig weg. Alles in hom roep na haar, maar die 
volgende oomblik is hy omring van mense wat tegelyk praat en 
vrae vra. Hy is doodmoeg toe hy eindelik by sy tent kom en vir 
hom `n blikkie bier uit die yskas haal. 

 

Daardie nag droom Sonnika Anton is besig om te verdrink. Sy 
hardloop na hom, toe `n brander hom uitspoel, maar hy bly 
doodsbleek op die sand lê. Sy huil, skud en soebat hom om nie 
dood te gaan nie, maar hy wil nie sy oë oopmaak en vir haar 
glimlag nie.  

Dis skemer buite toe sy die volgende oggend natgesweet 
wakker skrik. Dankietog, dit was net `n droom. Haastig om 
onder `n stort te kom, wikkel sy haar bene onder die 
deurmekaar beddegoed uit. Sy trek `n denim oor haar 
slaapbroekie aan en steek haar voete in die plakkies voor die 
bed. Met `n handdoek, skoon toppie en onderklere in haar 
drasak, sluit sy die woonwadeur oop, klim uit en rits die tent 
oop. Halfpad teen die terras op, sukkel sy om die gulp van haar 
denim toe te rits en glip kop onderstebo by die oop 
badkamerdeur in. 

Sy is besig om haar hare af te droog toe sy uitloop en 
bots teen `n harde lyf wat by die deur oorkant haar uitkom. Sy 
ruk die handdoek weg en sien die skok in Anton se oë.  

“Anton, maak dat jy wegkom, jy`s in die verkeerde...” 

“Sjuut.” Hy gryp haar aan haar arm, stoot haar by die 
deur in en sluit dit. Toe sy wil protesteer, druk hy haar mond 
toe. Net betyds. Sy hoor mans luidrugtig ingestap kom. “Jy`s in 
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Hart sonder remme - 19 

Deur Mattie Pansegrouw 

 

Wouter is eerste by hom. “Hei, ek is bly om jou te sien, 
ou maat.” Hy druk Anton op die skouer. “Dankie. My twee 
manne het ure lank by die rivier na `n seuntjie gesoek wat 
vermoedelik verdrink het. Die outjie lê toe al die tyd vas aan 
die slaap in `n roeibootjie.” 

“Hoe gaan dit met die twee seuns?” 

“Ontspan, hulle is net getraumatiseer. Hulle is saam met 
hul ouers weg. Die gesin kan nie wag om jou te bedank nie.” 

Anton frons. Hy het nie nou krag vir `n groot gedoente 
nie. Hy smag na `n bier en stilte. Iewers waar hy nie meer die 
dreuning van die see kan hoor nie. Toe sien hy Sonnika. 
Spierwit in die gesig mik sy in sy rigting, toe huiwer sy, draai 
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die spel. Daarom gaan ek jou net sê wat jy nodig het om te 
weet tot alles verby is. Jy hoef net te weet daar is nie ‘n manier 
waarop ek kan verloor as ek my hand reg speel nie.”  

 
“Hoekom praat jy in raaisels, Hunter?” 
 
“Chloe, ek het ‘n strik gestel vir die varke in jou lewe en jy 

sal moet doen wat ek sê en ongelukkig stilletjies moet wag tot 
die varke die strik aftrap want dit is die enigste manier waarop 
ons hulle gaan laat opsluit en die sleutel vir goed gaan 
weggooi.” 

 
Chloe frons, “Genade, jy is een groot raaisel? Praat eerder 

Afrikaans en hou op met die Deurmekariaans.” 
 
Hunter lag uit volle bors, “Jy darem! Moenie komkommer 

nie! Jy sal verstaan hoekom ek dinge so gedoen het die dag 
wanneer alles verby is en ek verduidelik.” 

 
Chloe skud haar kop moedeloos. “Dit help my nou 

bokkedrol.” 
 
“Chloe, jy gaan my help my strik stel. Wanneer jy en Lyle 

terug is van julle oggendbesoek, moet jy asseblief vir Hayley, 
Ronnie en Leo bel en vertel dat Zoey uit haar koma gekom het 
en dan nooi jy  hulle om Zoey drie-uur te besoek saam met jou 
en Lyle. Reël dan dat julle almal vanaand ‘n laat aandete saam 
gaan nuttig om nege-uur op die plaas om Zoey se herstel saam 
met Lyle te vier voordat ek hom gaan terugneem kosskool toe 
vroeg môreoggend. Ek hoop Isaac gaan beskikbaar wees.” 
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“Ja, hy volg my altyd daardie tyd huis toe na my laaste 
hospitaalbesoek.” 

 
“Mooi! Jy en Isaac moet reguit plaas toe ry na besoektyd. Ek 

gaan later net skielik onverwags uit die bloute daar opdaag en 
dit is wanneer jy almal gaan inlig dat ek eintlik ‘n private 
speurder is wat jy gehuur het. Ek gaan julle almal omklits met 
‘n hele paar verrassings gedurende aandete. Waarsku net vir 
Susan dat Isaac en ek ook daar is vir ete en vertel haar sy moet 
dit ‘n geheim hou.” 

 
“Watse verrassings beplan jy, Hunter?” 
 
“Jy gaan uitvind gedurende aandete. Waarsku Isaac julle moet 

niks vertel oor wat ons ontdek het oor die spokery nie. Jy weet 
kamma nog nie wat aangaan nie, okei?”  

 
Chloe frons, “Ja, okei. Maar hoekom?” 
 
“Dit is belangrik sodat die spook blindelings in my strik gaan 

trap. Chloe, ek sal jou bystaan, maar ons sal ongelukkig vir 
Lyle moet vertel van Quinn se moord ná sy laaste besoek aan 
Zoey net voor julle vertrek na die plaas.” 

 
“Dit gaan wreed wees, Hunter.” 
 
“Glo my, dit is die beste tyd want ek gaan almal inlig oor die 

moord gedurende aandete en hy moet voorbereid wees en dan 
soek ek nog een laaste groot guns.” 

 
“Wat is dit? Dinge raak nou moeilik! Ek hoop nie dit is iets 

nog moeiliker nie?” 

 21 

 
Jack rig sy pistool op die twee taakspanlede. 
 
“Sit weg daardie pistole en jy is doodreg! Ek is baie-baie 
trigger happy wanneer my familie betrokke is en my dogter is 
daar onder en ek gaan haar daar uithaal kom wat wil.” 
 
Nico skud sy kop, “Onder geen omstandighede nie!” 
 
Nico en Francois begin saam hul pistole lig in Jack se rigting 
en die volgende oomblik ruk almal soos hulle skrik wanneer 
daar twee skote so vinnig afgaan dat dit amper na ‘n enkele 
skoot klink en Francois en Nico gil van pyn. Hulle pistole 
beland op die vloer en Michael raap dit vinnig op en beweeg 
agter Jack in. 
 
Vervolg volgende keer uitgawe 42 
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Hulle luister nie en beweeg vorentoe soos ‘n span die kamertjie 
binne en rig hulle pistole met die trappe af terwyl daar ligte 
aankom en die trappe verlig.  
 
Nico kyk vir Jack: “Wag eers.” 
 
Hy praat oor sy handevrystelsel: “Morrison, kom in!” 
 
Die taakspan was heeltyd besig om in te luister en sien ook wat 
aangaan via die kameratjies wat beide Francois en Nico op 
hulle koppe dra en Morrison antwoord in Francois en Nico se 
ore.  
 
“Nico, beveel die res om eers te wag terwyl julle ondersoek 
instel. Ons is gereed om versterkings per helikopter te stuur, 
indien nodig.” 
 
Nico kyk rondom hom en praat met almal: “Wag julle eers hier 
terwyl ek en Francois gaan ondersoek instel.” 
 
Michael stem nie saam nie: “Nee, ons moet almal saam afgaan. 
Dit is belangrik.” 
 
Nico skud sy kop, “Ons leier het my ‘n opdrag gegee en julle 
bly vir eers net hier!”  
 
Hy draai en kyk vir Jack, “Dit sluit jou in, Jack.” 
 
Michael frons en smeek Jack: “Die hele rede hoekom die 
kinders weggeloop het vanoggend, Jack, is omdat dit baie 
belangrik is vir ons almal hier om hulle daar onder te kry. Dis 
baie belangrik, Jack.” 
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“Ek gaan Isaac dieselfde guns vra. Jy sal hom moet vra watter 

deftige klere jy uit sy kas vir hom vanaand kan saambring wat 
hy daar by die hospitaal kan aantrek en jy moet self uitdagend 
aantrek. Julle moet soos ‘n smoorverliefde, uitgevatte paartjie 
daar opdaag en behoorlik aan mekaar hang. Ek dink dit behoort 
maklik te wees. Julle hoef net julself te wees.” 

 
Chloe rek haar oë, “Wat? Wat voer jy in die mou, Hunter?” 
 
“Asseblief, Chloe. Glo my, alles wat ek vra is belangrik. Ek 

wil die bootjie skud tot die matrose afval.” 
 
“Daar gaan jy weer met jou raaisels.” 
 
“Chloe, wees net natuurlik met mekaar soos wat julle 

tweetjies is wanneer julle alleen is.” 
 
Chloe frons en draai haar kop skuins soos ‘n onskuldige 

dogtertjie, “Hoe weet jy wat ons in ons privaatheid doen?” 
 
Hunter glimlag stout, “Chloe, die hormone tussen julle werk 

so oortyd moenie my vertel julle kan mekaar uitlos as niemand 
naby is nie.” 

 
Chloe slaan Hunter skielik hard met die palm van haar hand 

teen sy skouer sodat hy terugsit in sy stoel. “Sies Hunter!” 
 
Hunter bars uit van die lag, “Sien jy nou! Ek praat net van die 

man en jy is dadelik vuur en vlam! Jy is soos ‘n stoompot. 
Vrek gevaarlik en so vinnig soos blits!” 
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“Jy is verdomp onmoontlik! Ek sou sweer jy is sy pa as ek nie 
van beter geweet het nie. Dit is asof hy jou slegte gene geërf 
het!” 

 
Hunter knik stout, “Dit is waar wat die man sê: jy is vrek 

oulik wanneer jou ogies vuur spoeg. Dis geen wonder hy trek 
jou siel gereeld uit nie!” 

 
Vervolg volgende week uitgawe 42 
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Michael onderbreek, “Ek weet waar hulle is. Hulle het 
weggeloop vanoggend vroeg omdat hulle glo dit is die enigste 
manier hoe hulle ons almal saam hier gaan kry en hulle was 
reg, want hier is ons nou almal saam en dit sluit jou en 
Francois in, Nico.” 
 
Jack en Nico vra gelyk gefrustreerd, “Waar is hulle, Michael?” 
 
Michael wys na die muur oorkant hulle met die reuse, vet, 
goue 666 syfers. 
 
“Daar.” 
 
Almal frons verdwaas en Emilie praat eerste: “Ek sien net ‘n 
muur met die duiwel se syfer net soos op die voordeur? Waar 
is hulle?” 
 
Michael loop nader. “Kom, volg my!” 
 
Michael gaan staan onder die 666 en begin slaan met die bal 
van sy vuis teen die muur. Ses slae en met ‘n tussenpose weer 
ses en weer ses. Hulle hoor ‘n klikgeluid iewers uit die muur 
kom en skielik splits die muur regs van die 666 oop soos ‘n 
skuifdeur en hulle kyk in ‘n donker kamertjie reg voor hulle. 
 
Francois, Nico en Jack staan daar met hulle pistole na vore 
gerig en Michael skud sy kop: “Ontspan, menere, netnou skiet 
julle die kinders. Julle werk op my senuwees. Sit nou weg 
daardie verdomde goed!” 
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Nico praat harder en dit weergalm hol in die leë vertrek terwyl 
hy en Francois agteruit beweeg sodat Jack kan binnekom.  
 
“Ek wens ons het geweet waar hulle is maar die plek is 
dolleeg. Ons het liewers te voet hier inbeweeg en probeer buite 
sig bly so vêr moontlik. Morrison is baie ontsteld want volgens 
hom het die kinders alles verongeluk. Hy wou nie dat ons nou 
reeds onsself moes wys nie en wou nog eerder die plek 
onopsigtelik dophou. Hy wil so min as moontlike beweging hê, 
dus het ons julle hier binne ingewag en eerder self laat inkom.” 
 
Jack stamp die deur oop en glip met sy rug na die veilige kant 
binne terwyl hy sy pistool gereed hou in die rigting van die 
deel van die vertrek agter die deur maar sien die plek is 
werklik dolleeg. Hy ontspan effens, maak sy pistool veilig en 
sit dit terug in sy holster. Hy wys Rene-hulle moet binnekom 
en stel vir Emilie en Nico aan mekaar voor. 
 
“Emilie Shaw, Billy se moeder. Ons het haar nou net by die 
lughawe opgelaai op pad hierheen. Emilie, dit is Nico en 
Francois van die taakspan wat die okkult ondersoek.” 
 
Emilie en Nico groet beleefd en Nico verduidelik: “U het ‘n 
baie dapper en tawwe seun, Mevrou, en kan baie trots wees op 
hom. Ons wonder net waar hulle is. Ons het ‘n hommeltuig wat 
op die oomblik besig is om die omgewing te fynkam op soek 
na hulle. Ons verstaan nie hoe hulle so kon verdwyn het nie, 
want die kinders het net nog ‘n rukkie gelede vir ons 
hommeltuig gewuif asof hulle ons almal uitgenooi het om by 
hulle aan te sluit, maar nou is hulle skoonveld?” 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 

 
 
40. Die Verskriklike Gebeure 
 
Die toere van die enjin jaag hoog en die bande huil wanneer 
Jack by die pad na Sardiniëbaai indraai. Rene probeer hom 
kalmeer. Netnou beland hulle in die moeilikheid met die 
verkeerspolisie en hou dit hulle op. 
 
“Jack stadiger! Netnou trek jy die aandag van die 
verkeerspolisie as jy so roekeloos ry. Ek het jou mos ingelig. 
Nico het gebel. Die kinders is veilig daar en het vir die 
hommeltuig gewys ons moet kom voordat hulle die plek 
binnegegaan het.” 
 
Jack kyk in die truspieëltjie na die pragtige Emilie wat agter 
langs Michael sit. Hy voel jammer en skuldig dat hulle haar op 
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hierdie manier ontmoet het. Nou rol en skuif haar reistas woes 
rond in die kattebak omdat hy so vinnig jaag. 
 
“Jammer, Emilie, ek het vergeet jou reistas is agter.” 
 
Emilie lyk ernstig en bekommerd wanneer sy vir hom terugkyk 
in die spieël en knipoog. “Trap hom weg, Jack, ons moet by 
die kinders uitkom so gou as moontlik. Ek hoop net ons vind 
hulle daar binne.” 
 
Michael vat aan haar arm en sy kyk vir hom, “Hulle gaan daar 
wees, Mevrou. Ongeskonde, ek verseker u.” 
 
Emilie kyk hom ernstig aan, “Jy klink baie seker van jouself.” 
 
“Ek het alles wat nou gebeur, gedroom, Mevrou. Hierdie is 
alles déjà vu vir my. Daar is ‘n goeie rede hoekom ek moet 
saam wees. Julle gaan my nodig hê om hulle te kry.” 
 
Emilie vat Michael se hand en gee dit ‘n drukkie, “Ek hoop jy 
is reg, Michael. Ek kon nie slaap gedurende my lang, 
internasionale vlug gisteraand nie. My gedagtes was baie besig 
ná die WhatsApp gesprek oor die snaakse dinge wat met Billy 
gebeur het nadat hy en Kadin deurmekaargeraak het met ‘n 
eindtyd okkult. En nou hierdie goed ook! Ek hoop jy is reg.” 
 
Rene kyk om, “Michael, ek verstaan nog nie mooi hoe kon jy 
die plek so maklik met Google Maps vind nie en jy het dit nie 
mooi aan ons verduidelik nie?” 
 
“Dit was maklik, Mevrou. Dit was ‘n kwessie van eenvoudige 
wiskunde volgens die leidrade in die kode en die beskrywing 

 17 

Jack spring uit en loop met lang, vinnige hale na die woning en 
die res volg haastig op sy hakke. Die plek is stil en verlate net 
soos Nico dit beskryf het. Waar is die kinders? Hoekom kom 
hulle nie uit nie? 
 
Hulle loop met trappies op en oor die marmer stoep en kom tot 
voor die reuse, swaar deur. Jack frons toe hy die vet, goue 666 
op die deur sien en hy sit sy hand op die 9 mm pistool in die 
holster onder sy linkerarm. Dit is reeds slaggereed. Hy moet 
net die veiligheidsknip met sy duim afdruk. Hy voel en draai 
aan die handvatsel en stoot. Die swaar deur beweeg en hy 
maak dit op ‘n gleufie oop en loer na binne maar sien niks nie. 
 
Skielik hoor hy Nico skree van binne: “Jack, julle kan maar 
inkom! Ek waarsku jou net ek en my kollega, Francois, is hier 
binne agter die deur! Ek weet jy is trigger happy! Relax!”  
 
Jack kyk vinnig om en fluister: “Wag eers! Ek wil eers seker 
maak dis veilig.”  
 
Hy trek nou sy pistool uit en hou dit gereed en stoot die deur 
stadig oop totdat hy Nico saam met ‘n onbekende man sien 
staan.  
 
Nico nooi hom binne en slaan oor in Engels sodat die man by 
hom ook verstaan: “Relax, kom binne en ontmoet Francois, my 
kollega. Dit is net ons hier.” 
 
Jack wys met sy pistool hulle moet agtertoe. “Beweeg julle 
twee menere heeltemal terug. Waar is die kinders?” 
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“Die kode was gelukkig eenvoudig aanmekaargesit, Mevrou. 
Ek het gehoop die professor het staatgemaak op die voordeel 
dat die okkult nie Afrikaans magtig is nie en het eenvoudig net 
‘n Sanskrit teken vir elke alfabetiese letter toegeken. Toe ek 
besef die kode is waarskynlik in Afrikaans geskryf, moes ek 
net my teorie toets en die volgorde bepaal van aanwending van 
letters in Afrikaans van die gewildste tot die geringste en dit 
toepas en so kon ek die kode maklik ontsyfer.” 
 
Jack verminder skielik spoed en nader die ingang van ‘n 
kleinhoewe. “Michael, ek dink dit is die plek. Kyk, die pad lei 
na daardie dennebome. Ek dink die woning is versteek 
daaragter. Wat dink jy?” 
 
“Ek dink jy is reg, Jack, ek het ook ‘n paar landmerke langs die 
pad opgelet wat ons nou net verby is soos ‘n plaasdam en ‘n 
groot wilgerboom wat ek op google maps as landmerke 
gememoriseer het. Kom ons probeer.” 
 
Emilie skud weer haar kop verdwaas. Hoekom vermors hierdie 
man sy talente so? 
 
Die kleinhoewe het nogal ‘n geteerde pad na die woning. Die 
eienaar moet baie welgesteld wees. Die pad neem hulle tussen 
die bome deur en hulle sien die reuse, wit woning met pragtige, 
welige tuine aan weerskante.  
 
Jack parkeer op ‘n leë terrein aan die voorkant van die plek. 
 
“Kom!”  
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van ‘n groot woning omring deur dennebome op ‘n 
kleinhoewe, was die finale bevestiging.  
 
“Die professor het alles beskryf vanuit sy posisie toe die 
vliegtuig oorgekom en gaan land het. Hy was natuurlik bewus 
daarvan dat dit die Suid-Afrikaanse lugdiens se Hercules L100 
is wat daardie tyd land of andersins ken hy die vliegtuig en het 
hy dit herken. Ek dink hy het die tyd gegee sodat ‘n mens 
lugbeheerdata kan gebruik indien ‘n mens toegang kon verkry.  
 
“Ek het seker gemaak en dit was ‘n Hercules L100. Die tyd, 
die hoogte, die grootte en die rigting teenoor noord waarteen 
die Hercules L100 oorgevlieg het en hoe lank dit vir die 
vliegtuig geneem het om vanaf daardie posisie te gaan land, het 
hy so goed moontlik in millimeters vanuit sy posisie in die 
kode beskryf. Ek het net die grootte van die vliegtuig nodig 
gehad, hy het seker die hoogte gegee as verdere hulp om meer 
akkuraat die afstand te bepaal sou sy agent miskien gebruik 
maak daarvan. Die professor is uiters intelligent want hy het 
baie leidrade ingebou. Meer as wat nodig was. Ek het nie 
lugbeheerkontakte nie en moes suiwer wiskunde gebruik. 
 
“‘n Mens kan ‘n reghoekige driehoek trek tussen die vliegtuig, 
die landingstrook en die professor wat sy posisie ongeveer sal 
bepaal. Ek het die dimensies van ‘n Hercules L100 op google 
nagegaan en het toe die grootte wat die professor in millimeter 
gegee het gebruik om die afstand waarteen die vliegtuig 
negentig grade teenoor die professor vanuit die noorde verby 
gekom het in kilometers te bereken. Toe het ek die lengte van 
die teenoorgestelde vanaf die lughawe van die driehoek. Die 
professor het gesê dit het die vliegtuig 5 minute geneem om 
van daar te land. Ek het toe nagegaan teen watter spoed ‘n 
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Hercules L100 sal land en die 5 minute wat dit geneem het om 
te land van daar. Dit het my gehelp om die lengte in kilometers 
vanaf daardie punt van die driehoek tot by die landingstrook te 
bepaal. Dit is die skuinssy van die driehoek. Ek het nie daardie 
hoek nie en ook nie die lengte direk van die professor tot die 
landingstrook nie. Ek kort dus beide die aangrensende sy van 
die driehoek asook die twee hoeke. Ek het egter geweet dit 
behoort genoeg te wees want ek het ‘n beskrywing van die plek 
en ek weet dat die vliegtuig met ‘n hoek regs van die professor 
vanuit die noorde verbygekom het. 
 
“Ek het my google map se skaal gebruik om my kompas se 
radius te stel en ‘n sirkel getrek rondom die naaste punt van die 
landingstrook met die lengte van die skuinssy. Die vliegtuig 
het gekom regs uit die noorde iewers rondom hierdie sirkel en 
die professor verbygegaan teen ‘n negentig grade hoek. Ek het 
die lengte van die teenoorgestelde sy ook op skaal uit ‘n 
stukkie karton gesny met ‘n negentig grade hoek teenoor ‘n 
lang sy wat die onbekende, aangrensende sy van my driehoek 
sal wees. Ek sit toe die been van die lang, onbekende, 
aangrensende sy op die punt van die landingstrook en die punt 
van die teenoorgestelde sy wat ek op lengte het, trek ek al met 
die sirkel langs aan die regterkant van Noord want ek weet die 
professor was iewers op die reghoekige punt toe die vliegtuig 
verby is en ek soek vir ‘n kleinhoewe met ‘n groot woning 
omring deur dennebome en ek vind dit toe sowaar daar naby 
my sirkel want my berekeninge was akkuraat genoeg. Dit was 
eintlik verspot maklik.” 
 
Emilie rek haar oë verbaas, “Michael, dit is briljant! Wat doen 
jy vir ‘n lewe?” 
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“Ek dien Krishna, Mevrou?” 
 
Emilie frons, “Krishna? Is jy Hare Krishna? Ek het gewonder 
hoekom dra jy hierdie snaakse wit rokkie en is jou kop bles 
met ‘n stertjie.” 
 
“Dis reg, Mevrou.” 
 
Emilie skud haar kop, “Michael, jy is so intelligent en nou 
vertel jy my jy loop rond in hierdie wit rokkie en sandale en 
sing heeldag net Hare Krishna?” 
 
“Wat doen u, Mevrou?” 
 
“Ek is ‘n bemarkingsbestuurder by ‘n internasionale 
maatskappy, Michael, ek is seker ons kan daardie analitiese 
breinkrag van jou baie beter inspan.” 
 
“Daar wag ‘n klein verrassing vir u net om die draai, Mevrou. 
Wat u nou dink is baie belangrik gaan binnekort nikswerd 
wees. U gaan besef u het al u kosbare tyd verkwis deur rond te 
reis op soek na wind terwyl u eerder meer tyd saam met u seun 
kon spandeer het.” 
 
Hulle kyk mekaar in die oë en Michael kan sien sy woorde 
maak seer maar hy gee nie om nie, want dit is die waarheid. 
Emilie knik. “Help net dat ons by ons kinders uitkom, Michael, 
en jy is ons held.” 
 
Rene is nog nuuskierig, “Michael, hoe het jy die kode 
ontsyfer?” 
 


