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Vasgevang 43 - Onaangename nuus 
 
Chloe brand van nuuskierigheid, “Nou toe nou, Hunter, 

watse verrassings het jy vir ons?” 
 



Hunter laat sy oë stadig dwaal rondom die tafel en ‘n 
ongemaklike stilte volg voordat hy uiteindelik antwoord. 
 
“Ek weet nie van julle nie, maar ek is vrek honger en Susan 

se maal lyk heerlik. Gee ons eers die geleentheid om ‘n 
bietjie te eet. Die nuus gaan nie aangenaam wees nie!” 
 
 
 
Die Skrif van Onheil 43 - Die Ford 
 
 
Nico verstaan nie, “Die taakspan het oor ons toestelle gesien 
hoe Michael die skuifmuur oopmaak, Kadin, en van watter 
aanslag praat jy?” 
 
Kadin glimlag, “Dit sal nie weer werk nie al sou hulle dit 
probeer, want die deur was geprogrammeer om net twee keer 
so oop te maak en het nou ‘n spesiale kode nodig en, Oom, 
daardie is nie ’n sommerso deur nie. Agter die muur is ‘n 
soliede, baie dik, versterkte ysterdeur versteek wat baie sal 
verg om oop te maak.” 
 
 
 
Hart sonder remme – 21 

 
Bienkie antwoord nie. Sonnika kyk om om te sien 

waarna Bienkie so verskrik staar. Sy sien Anton saam met ‘n 
lang man uit die viertrek klim en oor die straat na hulle toe 
aangestap kom. “Sê my gou, wat kan ek vir jou doen? Moet 
ek `n ambulans bel?” 

Bienkie skud haar kop. “Dis te laat” 

 
 
Vasgevang 43 
Oorlewing tussen raaisels 
 



 
 
Onaangename nuus 
 
“Ja, kom Isaac, ek móét jou die tuin gaan wys!” 
 
Chloe en Hayley neem saam vir Isaac tot in Clea se pragtige 

tuin in die middel van die woning. Hulle stap rondom die 
ronde, verhitte swembad en Isaac verkyk hom aan die wye 
verskeidenheid inheemse en uitheemse plante.  
 
Isaac stop skielik, rek sy oë verbaas en bestudeer ‘n 

pragtige, potblou plant van naby maar hy hou sy hande tuis. 
 
 “Chloe ek wonder of ek reg sien? Kan dit wees? Die ding 

hoort mos nie hier nie! Dit is uitheems en ek het dit nog nooit 
in Suid-Afrika gesien nie. Ek wonder of jou moeder jou oor 
hierdie plant ingelig het?” 
 
Chloe glimlag. “Jy sien reg, Isaac. My ma moes die saad 

invoer en spesiale aandag daaraan gee. Sy was nie seker sy 
gaan dit regkry om die plant hier te laat groei nie, maar kyk 
nou hoe pragtig! Blou was haar gunsteling kleur en is hierdie 
nie pragtig nie! Wanneer die son op ‘n sekere manier in die 
oggend daarop skyn, lyk dit partykeer amper pers maar nou is 
dit aangrypend potblou.”  
 
Hayley trek haar asem in: “Dit is asemrowend mooi!” 
 
Isaac frons ‘n vraag aan Chloe. “The Queen of Poisons! Ek 

hoop jou ma het julle gewaarsku om nie daaraan te raak nie.” 
 



“Nee, hulle noem dit die Monkshood sovêr ek weet, en ja, 
sy het ons gewaarsku en het dit self altyd met handskoene 
hanteer.” 
 
  Isaac frons en lyk ingedagte en antwoord asof in ‘n 

droomwêreld. “Dit is die plant wat ek vermoed het. Dit het 
verskeie name en Monkshood en Queen of Poisons is slegs 
twee van hulle.” 
 
Hulle loop verder en bestudeer die res van die plante terwyl 

Chloe aan hom sekere van haar gunstelinge uitwys, maar dit 
lyk skielik asof hy diep ingedagte is in ‘n wêreld van sy eie 
en sy gaan staan botstil. 
 
“Hei, jy is skielik stil en afsydig. Wat is fout? Dit is asof jy 

niks meer inneem wat ek sê nie. Raak die tuin vervelig?” 
 
Dit is asof sy hom uit sy ‘n diepe bepeinsing wakker skud 

en hy glimlag skuldig: “Nee alles reg, Chloe, ek het net aan 
iets gedink.” 
 
“Wat?” 
 
“Kat se blad, lek hom nat, dan weet jy wat!” 
 
Sy stamp hom speels en moet dan keer deur hom te gryp 

voordat hy sy ewewig verloor en in die swembad beland. 
“Terggees! Amper donder ek jou per ongeluk in die water!” 
 
Hayley skater soos sy vir hulle lag. “Julle twee gaan ‘n 

skreeusnaakse paartjie maak!” 
 
Chloe trek ‘n gesig vir haar en rol haar oë. “Hy weet net hoe 

om my wilde knoppie te druk!” 
 
Isaac gaan skielik staan en trek haar vas teen hom aan. “Kyk 

vir my!” 
 
Sy kyk met ‘n vraag in haar oë en hy omhels haar 

onverwags en voor sy besef wat aangaan smelt hulle weg in 
‘n diep, warm soen. Hy oorweldig haar en sy raak sommer 
lam en verlore in sy arms, maar dan besef sy hulle doen dit 



hier reg voor Hayley en sy stoei woes en kom uiteindelik los 
want hy los nie, maar volg haar.  
 
“Is jy mal?”  
 
Chloe bloos bloedrooi net soos sy daar in die kombuis voor 

Lyle gebloos het. “Sies Isaac, hier reg voor Hayley! Het jy 
geen skaamte nie?” 
 
Sy loer skaam onderlangs na Hayley, “Sien jy, hy het dit 

nou aspris hier voor jou gedoen om my om te ellie!” 
 
Hayley skater soos sy lag en knipoog vir hom, “Ek sien, ja. 

Hy is baie stout!” 
 
Isaac se blou oë is vol vonkel, “Sy is net te lekker om uit te 

los veral wanneer sy haar gatjie wip en kyk hoe oulik bloos 
sy.” 
 
Hy glimlag stout vir Chloe, “Jy het ook maar ‘n hele rukkie 

gevat om tot verhaal te kom, liefie!” 
 
Chloe reageer weer impulsief en voordat sy besef, gee sy 

hom blitsig ‘n harde hou op sy arm sodat hulle die harde slag 
hoor. “Eina! Ek bly vergeet sy is verdomp gevaarlik!” 
 
Hayley rek haar oë en praat sukkelend tussen die lagbuie 

deur: “Jislaaik, Chloe, jy slaan die arme man met mening 
darem vrek hard. Hy is seker al vol kneusmerke!” 
 
“Jy moet sien! Ek is al pimpel en pers orals! Dit is iets 

verskrikliks! Sou ek polisie toe gaan, sal hulle haar arresteer 
vir molestering.” 
 
“Ek sien julle tweetjies is weer net julself hier in die tuin.” 
 
Hunter het so stilletjies opgedaag niemand het hom eers 

gesien nie en hy staan nou en glimlag vir hulle by die ingang 
van die tuin. 
 
Chloe is aangenaam verras, “Hunter, ons het jou nie eers 

gesien nie! Hoe lank terug het jy hier opgedaag?” 
 



“Ek het nou net hier ingestap.” 
 
Chloe trek Isaac en Hayley vinnig saam. Sy is skielik 

haastig want sy onthou nou Hunter is hier met verrassings en 
sy jeuk van nuuskierigheid. 
 
“Kom mense, neem solank julle plekke in aan tafel. Ek gaan 

haal die menere in die sitkamer om by ons aan te sluit.” 
 
Chloe vind die twee menere saam met Lyle. Sy is seker hy 

is die enigste een wat inneem wat op die TV-skerm aangaan. 
Ronnie en Leo sit en peins diep en somber soos zombies.  
 
“Kom sit aan. Ek gaan Susan help en ons gaan nou opskep. 

Lyle, kom help aandra, boetman!” 
 
Hayley sit reeds tussen Isaac en Hunter aan tafel en Lyle 

vind ‘n spasie op die tafel vir die twee slaaibakke wat hy 
ingedra het en trek aan die stoel by Hunter. 
 
 “Hallo Oom, mag ek maar hier by oom sit?” 
 
Hunter trek die stoel vir hom uit en roskam sy hare weer 

speels. “Natuurlik, grootman, dis jou sitplek.” 
 
Leo en Ronnie kom stadig en lusteloos in en kyk verbaas na 

Hunter en groet somber met die knik van hulle koppe en 
Hunter antwoord met sy eie knik. 
 
Chloe verduidelik terwyl sy Susan help die tafel dek. 

“Speurder Hunter het by ons aangesluit vir aandete want hy 
het belangrike nuus vir ons. En so van die os op die jas, ek 
moet ook my aap uit die mou laat. Hunter is eintlik ‘n 
afgetrede privaat speurder wat ek gehuur het nadat Lyle my 
vertel het wat daar op die berg gebeur het.”  
 
Almal kyk Chloe verbaas aan en Hayley vra eerste: “Ons 

was onder die indruk hy werk vir die staat?”  
 
Chloe verduidelik terwyl sy Susan help met die laaste 

eetgerei en regskuif van kosbakke. “Ek het ‘n speurdiens in 
Gumtree gesoek en toe ek sy naam op die advertensie sien, 
het ek gewonder of hy nie my pa se boesemvriend van skool- 



en oorlogsjare is nie want hy was destyds ‘n Moord-en-Roof-
speurder op George en behoort afgetree te wees teen hierdie 
tyd. Hy het soms vir Tony kom kuier toe ek nog ‘n dogtertjie 
was. Ek wonder toe of dit nie hy is wat miskien sy 
aftreebesigheid hier op sy ou tuisdorp kom vestig het nie en 
ek bel hom want ek het hulp nodig gehad. Hunter het dadelik 
alles gelos en my onmiddellik kom sien en nadat ek hom 
alles vertel het, het hy aangedring om saam met my vir Lyle 
terug te neem kosskool toe en sommer die ongelukstoneel 
ook te ondersoek. Hunter was oortuig dit was ’n poging tot 
moord en het my vertel dat hy al die mense in ons lewens as 
verdagtes gaan ondersoek. Ek was ongemaklik daarmee want 
netnou dink julle ek verdink julle en dit was en is nie so nie. 
Hy stel toe voor dat hy   voorgee hy werk vir die staat om my 
so die verleentheid te spaar. Verder weier hy dat ek hom 
moet vergoed en is hy vreeslik geheimsinnig. Ek is net so in 
die duister soos julle en is nou baie nuuskierig want hy het 
baie verrassings vir ons vanaand.” 
 
Hayley bedink haarself en vra eers om verskoning oor wat 

sy wil vra terwyl sy skuldig na Lyle kyk. “Jammer, Lyle.” 
 
Sy vra dan aan Chloe en Hunter: “Chloe, ek het dan 

verstaan Quinn het ‘n nota gelos waarin hy alles erken het? Is 
die saak dan nie opgelos nie, Hunter?” 
 
Lyle antwoord vinnig, “My pa is vermoor deur dieselfde 

duiwels wat ons oor die krans gestoot het en oom Hunter het 
my verseker hy gaan hulle binnekort vastrek, opsluit en die 
sleutel weggooi!” 
 
Ronnie frons verward, “Dit moet dan beteken daardie nota 

wat hulle by hom gekry het, moet vervals wees? Hunter, kon 
hulle sy handskrif ontleed en bevestig dat dit ‘n vervalsing 
is?” 
 
Leo is nou ook nuuskierig, “Ja, het julle dit ontleed?” 
 
Chloe het tussen Leo en Isaac gaan sit en Ronnie by Lyle. 

Susan praat voordat sy die vertrek verlaat. “Skep asseblief 
op, mense, en geniet die ete.” 
 



Chloe keer haar voor sy loop, “Hoekom sit jy nie ook aan 
nie, Susan? Hunter het nuus vir ons. Dan kan jy ook sommer 
hoor. Skep op en eet saam, asseblief.” 
 
Susan glimlag, “Nee, Chloe, ek het my klaar trommeldik 

geëet saam met my familie en die werkers vroeër vanaand 
soos altyd maar ek sal aansit en net luister.” Sy trek die stoel 
tussen Ronnie en Leo uit en gaan sit. 
 
Hunter kyk op van waar hy besig was om die laaste van sy 

maaltyd in te skep. “Die polisie glo dit was selfdood want 
hulle het verdere skrywes van Quinn versamel en die 
handskrif laat ontleed en dit was beslis hy wat die nota 
geskryf het.” 
 
Hunter kyk na Lyle en plaas sy hand op sy skouer terwyl hy 

voortgaan: “Lyle, jou pa was baie dapper en onselfsugtig toe 
hy daardie brief geskryf het. Hy was in ‘n doodloopstraat en 
hulle het aan hom ‘n ultimatum gestel. Indien hy nie sou 
skryf wat hulle hom voorgesê het nie, sou hulle van jou en 
jou ma ontslae raak. Hy het daardie brief geskryf en die skuld 
wat op die berg gebeur op hom geneem om julle te probeer 
beskerm.” 
 
Lyle haal skaam sy sakdoek uit en droog sy oë af. “Ek haat 

hulle, Oom! Ek haat hulle! Wanneer gaan oom hulle 
vastrek?” 
 
“Sommer binnekort, Lyle, ek verseker jou hulle is lank 

reeds agter die tralies wanneer jy weer kom kuier.” 
 
Chloe brand van nuuskierigheid, “Nou toe nou, Hunter, 

watse verrassings het jy vir ons?” 
 
Hunter laat sy oë stadig dwaal rondom die tafel en ‘n 

ongemaklike stilte volg voordat hy uiteindelik antwoord. 
 
“Ek weet nie van julle nie, maar ek is vrek honger en Susan 

se maal lyk heerlik. Gee ons eers die geleentheid om ‘n 
bietjie te eet. Die nuus gaan nie aangenaam wees nie!” 
 
Vervolg volgende keer uitgawe 44  
 



 
 
Die Skrif van Onheil  
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 

 
 
Die Ford 
 
Nico en Francois gryp hulle bloeiende hande vas terwyl Nico 
ontsteld vir Jack skree: “Is jy mal!” 
 
Die res vries soos standbeelde te verskrik om enigiets te sê of 
te doen. 
 
Jack skud sy kop stadig heen en weer en frons. “Ek hoop dit 
is nou die finale les wat julle gaan leer dat julle nie met my 
moet mors wanneer ek die ding in my hand het nie, Nico. 
Jammer, maar julle het my geen keuse gelaat nie en soos julle 
sien: ek doen dit! Net ’n bietjie hoër en die bene van julle 
hande was afgeskiet. Ek het net die vleis aan die onderkant 
van julle palms gesny sodat die pyn julle greep versteur.” 
 
Francois en Nico kyk saam verdwaas na die snywonde aan 
die onderkant van hulle hande waar die patrone deurgeskeur 
het. Francois praat vir die eerste keer in Engels met ‘n baie 
swaar Franse aksent: “Waar het jy so leer skiet? Ek het nog 
nooit so iets ervaar nie!” 
 
Nico vra ook: “32 Bataljon?” 
 
Jack kyk hulle emosieloos aan. “Beste skerpskutter in die 
hele bataljon. So, pas op, en luister volgende keer as ek 
praat!” 
 
Francois vra vir Nico waarvan hulle praat. “32 Bataljon?” 



 
Nico verduidelik: “Een van die legendariese gevegseenhede 
van die Suid-Afrikaanse weermag gedurende die bosoorlog. 
Die eenheid het vrees ingeboesem onder die vyand. Hulle 
was bekend as Die Verskriklikes en daar was baie stories in 
die rondte oor hulle meedoënlose wreedheid. Die meeste 
voetsoldate was Ovambo boorlinge of SWAPO-lede wat 
oorgeloop het en Boesmans wat besonderse talentvolle 
spoorsnyers was. Die wit lede, soos ons vriend Jack hier, was 
meestal aanvoerders. Baie van hulle oudsoldate is net soos jy 
vandag huursoldate regoor die wêreld, my vriend. SADF lede 
het hulle gerespekteer en uit hulle pad gebly.”  
 
Francois skud sy kop stadig dat hy verstaan, kyk weer vir sy 
wond en skud sy kop asof hy dit nie wil glo nie. 
 
Jack gee instruksies. “Michael, gee my een van daardie 
pistole.” 
 
Michael gee een aan en hy neem dit met sy linkerhand. 
“Weet jy hoe om daardie ding te gebruik?” 
 
“Ek was ook in die weermag, Jack.” 
 
“Okei, ek het nie juis tyd vir waar of wat nie en sal maar die 
kans moet waag. Ons gaan eerste die trappe af om seker te 
maak dit is veilig. Ons maak beurte om ‘n hoek ondertoe te 
dek terwyl die ander ou verbygaan ondertoe, verstaan jy.” 
 
Michael glimlag. Hy wil iets sê, maar bedink hom. “Ek 
verstaan.” 
 
Jack kyk na die res. “Dames, julle volg ons. Gee ons effens 
spasie en julle twee manne kom laaste, okei.” 
 
Rene hou haar hand op vir Jack. “Wag eers.” 
 
Jack frons. “Wat nou?” 
 
Rene kyk na Nico en Francois. “Nico, het julle sakdoeke of 
iets?  Daardie wonde bloei lelik. Kyk net hoe tap die bloed op 
die vloer.” 
 



Nico haal ‘n sakdoek uit sy linkersak. 
 
Jack waarsku haar: “Nee, my skat, dit is nie veilig nie. 
Netnou gryp hulle jou en bedreig jou met ‘n mes om my te 
manipuleer.” 
 
Rene gee hom ‘n vuil kyk, “Los nou, Jack, ek sal gou maak. 
Dit is die minste wat ek kan doen om jou vuilwerk reg te 
maak.” 
 
Sy stap nader en neem die sakdoek by Nico en hy hou sy 
hand sodat sy dit vinnig en effektief verbind. “Ek hoop dit 
stop die bloed vir nou.”  
 
Rene kyk hom in die oë: “Ek is vreeslik jammer, vergewe 
hom, asseblief. Sy kop hak maklik uit as dit kom by sy 
gesin.” 
 
Nico glimlag vir haar, “Als reg, dit lyk asof jy weet wat jy 
doen. Verpleging?” 
 
“So bietjie, ja.” 
 
“Dankie.” 
 
Sy kyk vir Francois en hy staan gereed met sy eie sakdoek. 
Sy verbind sy hand ook vinnig en toe sy klaar is, kyk sy in sy 
oë terwyl sy nog sy gewrig vashou, “Jammer, maar doen wat 
hy sê, asseblief. Hy is baie gevaarlik wanneer sy gesin 
bedreig word.” 
 
Francois skud sy kop dat hy verstaan en knipoog vir haar. 
 
Morrison was die hele tyd stil en praat skielik oor hulle 
toestelle: “Wat ‘n lieflike vrou? Laat hy maar die leiding 
neem vir nou. Julle het darem nog julle messe byderhand. 
Ons volg alles.” 
 
Jack en Michael begin met die trappe afloop terwyl hulle 
mekaar dek met hul pistole gereed gefokus op elke draai en 
die res volg op ‘n afstand. Hulle hoor skielik hoe die muur 
weer toeskuif bokant hulle. 
 



Morrison klink skielik gebroke oor die toestel: “Nico, 
Francois ... visie verloor ... hoor?” 
 
Nico fluister in sy toestel: “Morrison kom in?” Dit is stil. 
“Morrison?” 
 
Dit lyk asof hulle alle sein verloor het nadat die opening in 
die muur weer toegemaak het. Hy wonder of hulle gaan weet 
hoe om dit weer oop te maak en is dankbaar die taakspan het 
darem gesien hoe Michael dit oopgemaak het. 
 
Jack kom om die draai van die laaste trappe en hy kan amper 
nie sy oë glo nie. Kadin en Billy is besig om kaalvoet biljart 
in ‘n groot vertrek te speel en sien hom nie. Hy staan weer 
terug buite sig om die draai en sit sy eie pistool in sy holster, 
maak die een in sy hand veilig, beduie vir Michael om nader 
te kom en wys hy moet eers wag.  
 
Hy neem Michael se pistool by hom en maak dit ook veilig 
en dan loop hy om die draai, pistool in elke hand. “Kadin wat 
maak julle hier? Hoe kon julle so ’n ding aanvang? Wat is 
aan die gang?” 
 
Billy was besig om te korrel na die swart bal en hy los en kyk 
op. Kadin glimlag vir Jack en die res wat agter hom aankom. 
“Hier is julle nou net soos in ons droom! Kan Pa nie sien ons 
speel biljart nie! O, is dit tannie Emilie? Hallo, Tannie, 
jammer ons moes julle so verras op dieselfde dag dat tannie 
terug is, maar ons gaan nou verduidelik!” 
 
Jack loop versigtig nader, “Watse plek is hierdie Kadin? Jy 
weet seker ons was mal van bekommernis, watse droom praat 
jy van? Is julle alleen of is hier nog mense?” 
 
Hy kyk rond en bestudeer die vertrek. Jack sien dit is ‘n 
redelike groot saal wat lyk asof dit vir 
ontspanningsdoeleindes aangewend word. Daar staan ‘n 
tafeltennistafel in die een hoek en daar is ‘n area wat lyk soos 
‘n dansbaan met diskoteekligte en reuse luidsprekers met ‘n 
verhogie waar die platejoggie se kontroles waarskynlik moet 
wees. Daar staan masjiene teen die mure wat seker speletjies 
huisves en hy herken selfs ‘n ou ‘pinball’-masjien en ’n 
‘jukebox’. Daar is ‘n pyltjiebord teen die een muur en ‘n 



entjie vêrder ‘n tafel met ‘n vingerbord. Daar is ‘n paar 
rusbanke met koffietafels in een hoek en ‘n paar dose wat op 
mekaar gestapel is met bordspeletjies soos ‘monopoly’, 
‘carriers’, ensovoorts. Daar is ‘n reuse platskerm teen die 
muur gemonteer. Daar staan drie skaakborde by tafeltjies met 
twee stoele en nog ‘n tafel met dose legkaarte. Daar is ‘n 
Chinese skaakbord asook ‘n ‘dummy’-bord en dominostel. 
Daar staan drie rekenaars aangeskakel met Windows gereed. 
Daar is selfs enkel tafeltjies met modelstelletjies gereed om 
gebou te word en alles denkbaar wat ontspanning betref. 
 
“Sit asseblief weg die pistole, Pa. Ons is alleen!” 
 
“Kadin, ek weet nie wat om te verwag nie. Julle doen die 
snaaksste dinge?” 
 
“Pappa, dit is die enigste manier hoe ons julle almal hier 
saam kon kry en alles aan julle kan verduidelik want julle sou 
ons nooit andersins verstaan of glo nie en ons sou nêrens kom 
nie. Pappa, net soos ons van die sielkundige gedroom het, het 
ons van wat nou vandag hier gebeur, vooraf gedroom. 
Hierdie is alles déjà vu.”  
 
Sy kyk verby Jack vir Michael, “Michael, jy het saam met 
ons gedroom en daarom geweet hoe om vir hulle oop te 
maak, het jy nie?” 
 
Michael glimlag, “Ja, Kadin, ek het.” 
 
“Pa, gee nou hulle pistole vir Michael om terug te gee. Hulle 
sal niks doen nie, ek belowe.” 
 
Nico kyk vir Jack. “Jy is heeltemal te paranoïes, my maat. 
Ons is aan dieselfde kant.” 
 
Emilie was heeltyd doodstil en te bang om iets te sê maar die 
oomblik toe die pistole weggesit is, kom sy verbygehardloop 
reguit na Billy toe en hulle omhels mekaar.  
 
“Eina, pas op, my rug, Ma! Dit is nog teer!” 
 



“O, jammer my seun, maar dit is só lekker om jou vas te hou! 
Ek was rasend van bekommernis. Jy het baie om my te 
vertel! Is dit net jou rug?” 
 
“Ja, dis net my rug, Ma.” 
 
“Hou my dan styf vas en gee my ‘n drukkie.” 
 
Billy glimlag en omhels haar stywer. 
 
“Ek wens ek kan altyd net so in my sterk seun se arms bly.”  
 
Rene het intussen tot by Kadin gekom en omhels haar. “Wat 
gaan ons met daardie gogga in jou koppie doen, my dogter? 
Jy doen die snaaksste goed?” 
 
Rene ruik aan Kadin en kyk verbaas in haar oë. 
 
 “Kadin, jy ruik dan na seep asof jy gestort het! Ek sou dink 
jy sal na sweet ruik! Het julle dan nie baie vêr geloop tot hier 
nie? Maar jy ruik vars. Selfs jou klere ruik na Stay Soft?” 
 
“Ons het intussen gestort, Ma.” 
 
“En jou klere?” 
 
“Ons het dit gewas en gedroog in die tuimeldroër.” 
 
Rene kyk haar verdwaas aan. “Ek verstaan nie?” 
 
Kadin lag, “Daar wag baie verrassings vir julle, Ma, en ons 
gaan julle binnekort wys.” 
 
Nico vra: “Watse plek is hierdie Kadin?” 
 
Kadin wys rond, “Hierdie vertrek is die ontspanningsarea 
waar ons gaan ontspan met speletjies soos veerpyltjies, 
biljart, vingerbord, tafeltennis en so aan.”  
 
Sy draai en wys na ‘n deur aan die einde van die vertrek. 
“Agter daardie deur is die res van dié plek. Hierdie is ‘n 
spesiaal ingerigte ondergrondse fort waarin ons almal 
binnekort gaan oorleef wanneer die ramp die aarde gaan tref. 



Ek is jammer, maar julle taakspan mors julle tyd want 
niemand sal dit kan keer nie en alle beskawing gaan uitgewis 
word, Oom. Hierdie is die enigste plek waar ons heeltemal 
veilig gaan wees vir eers. Niemand sal oorleef daar buite in 
die stede sonder om siek te word en in mensvretende 
monsters te verander nie. Sommige mense sal wel die 
aanvanklike aanslag op sommige dele van die platteland 
oorleef maar hulle sal later verras en oorval word deur die 
hoogs aansteeklike siek mense wat vanaf die stede ontsnap 
het. Hierdie plek is net ons wat hier is, se geheim want 
wanneer ons die tekens sien, moet ons dadelik alles los en 
hierheen vlug voordat dit te laat is. Oom se sein is afgesny, 
nie waar nie, en hulle kan nie inluister nie.” 
 
Nico kyk haar verbaas aan. “Hoe weet jy?” 
 
“Net ons groepie hier mag weet van hierdie plek en sy doel 
en dit is hoekom ons julle moes verras en hierheen lok. Julle 
twee is die enigste lede van die taakspan wat mag weet van 
hierdie plek. Die res van julle span sal moet oorleef daar 
buite en julle sal hulle gaan waarsku en raad gaan gee hoe om 
die aanslag te oorleef.” 
 
Nico verstaan nie, “Die taakspan het oor ons toestelle gesien 
hoe Michael die skuifmuur oopmaak, Kadin, en van watter 
aanslag praat jy?” 
 
Kadin glimlag, “Dit sal nie weer werk nie al sou hulle dit 
probeer, want die deur was geprogrammeer om net twee keer 
so oop te maak en het nou ‘n spesiale kode nodig en, Oom, 
daardie is nie ’n sommerso deur nie. Agter die muur is ‘n 
soliede, baie dik, versterkte ysterdeur versteek wat baie sal 
verg om oop te maak.” 
 
Nico rek sy oë verbaas, “Ek hoop julle weet hoe om hier uit 
te kom?” 
 
Kadin glimlag. “Kom saam mense. Dit is tyd om julle te wys 
wat aangaan! Julle sal nie verstaan nie. Ek maak julle net 
deurmekaar met my gebabbel. Kom ons gaan deur na die 
lesingsaal waar professor Johan ook vir julle sal voorberei. 
Wat hy vir julle gaan wys, is te ongelooflik om oor te vertel 
en julle sal ons nooit glo nie.” 



 
Nico skrik. “Wat? Is die professor hier?” 
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Hart sonder remme – 21 

     Deur Mattie Pansegrouw 
 

 
 

Sonnika sit haar glas neer. “Jy is goed. Waarom skryf jy nie 
die storie nie?” 

“Dan sal ek die held moet vervang. Ernstig nou, 
Sonnika. Ek ken Anton, hy is mal oor kinders en Bienkie sal 
hom die kinders kan gee wat hy begeer.” 

“En wat daarvan? Waarom sê jy dit vir my, het jy 
vergeet ek en Beyers Human is `n item .” Parmantig swaai sy 
haar hare wat vooroor getuimel het agteroor en kom vererg 
regop. “Jy dink darem min van jou vriend. Anton, sal nie val 
vir `n meisie net omdat sy hom kan kinders gee nie. Hy sal 
trou met die meisie wat hy lief het.” 

Wouter staan op. “Ons sal sien hoe die storie eindig.” 

”Dankie, ek het heerlik geëet.” Sy swaai die ketting van 
haar handsak oor haar skouer en loop uit, verlig om weg te 
kom.  

Verdeksels, vir wat kerm Wouter so oor Bienkie? Voor 
die tent, skop sy in haar spore. Oorkant die straat, staan 



Bienkie en Anton in `n vurige omhelsing. Toe hy opkyk en 
haar sien, swaai sy om en loop weg. Uitasem klim sy die 
trappies na haar uitkyktoring op, gaan sit op die  platform en 
sluit haar oë. Dit help nie, sy sal nooit die intieme toneeltjie 
kan vergeet nie. Waarom ontstel dit haar so? Waarom 
veroorsaak dit `n brandpyn in haar bors? Sy het dit lankal 
sien kom, al die tekens was daar. In Bienkie se blink oë, as sy 
na Anton kyk en van hom praat. En sy bemoeienis met haar 
en sy opgewondenheid oor die baba se koms. Wouter was nie 
verniet agterdogtig nie. 

Sy hoor voetstappe nader kom, maar kyk nie op nie. Sy 
hoop nie dis Anton nie, sy wil hom nie nou sien nie. Sy wil 
hom nooit weer sien nie. Sy hou asem op, wag en toe niks 
gebeur nie maak sy haar oë stadig oop. Hy staan onder die 
trap en kyk met onstuimige oë op na haar. “Kan ek opkom, 
ek wil verduidelik?” 

“Moenie moeite doen nie, sê wat jy wil sê en kry dit 
agter die rug.” 

“Ek het nie vir Bienkie gesoen nie. Sy het my 
onverwags gegryp en gesoen. Sy is baie ontsteld, sy mis Peet 
en is baie onseker oor haar toekoms. Haar pa het haar 
uitgeskop en dring aan dat sy die baba moet laat aanneem.” 

Sy vererg haar. Moet hy Bienkie altyd verdedig? “Dis 
die beste vir die baba.” 

“Dis nie `n hondjie wat mens kan weggee nie. `n Kind 
het `n vader nodig wat hom kan leiding gee en niemand kan 
sy biologiese ma se rol vervang nie.” 

Die gedagte tref Sonnika soos `n vuishou in die maag. 
Wouter is reg. Bienkie soek desperaat na `n pa vir haar 
ongebore baba en na `n man om haar te ondersteun. Oorweeg 
Anton dit om pa te staan vir Bienkie se kind? Sal hy selfs so 
ver gaan om met Bienkie te trou? 

Sy het `n onkeerbare drang om hom tot besinning te 
skud. Hoe kan hy so dig wees dat hy nog nie agter kom dat 
Bienkie op sy gevoel speel nie? Besef hy nie dat hy die ideale 
uitkoms is vir haar dilemma is nie? Peet is skaars `n paar 
maande gelede begrawe, maar dit keer Bienkie nie om 



openlik met `n ander man te flirt nie. Weet sy dat Anton 
kinders begeer? Is dit waarom sy hom altyd hande op haar 
maag bewus maak van haar swangerskap? Sonnika kan 
verstaan dat hy ontsteld is omdat Bienkie se pa haar verwerp 
het en nie belang stel in die baba nie. Maar sy kan nie verhelp 
om te wonder nie. Is Bienkie regtig hartseer omdat sy die 
baba moet laat aanneem? Of sal sy verlig wees as alles verby 
is en sy weer haar jong lewe kan geniet? 

“Kom ons gaan eet pannekoek by die restaurant,” 
verbreek Anton haar somber gedagtes. 

“Gaan jy, miskien kom ek later.” 

Hy lig sy skouers trots en loop. 

Sonnika stry teen die versoeking om te draai en hom 
agterna te kyk. Is dit sy of Bienkie wat hom van sy innerlike 
vreugde beroof het? Sy mis die onnutsige glinstering in sy oë. 
Sy voel skuldig omdat sy toegelaat het dat Wouter haar 
negatief beïnvloed het. Sy wens sy het geweet hoe om Anton 
se gevoelens te analiseer. 

 

Heelwat later staan sy op en klim die trappe af. Haar moed 
sak in haar skoene, toe sy om die tent loop en Bienkie onder 
die afdak sien sit. Sy het gehuil, haar gesig is rooi en 
opgehewe. Sonnika trek haar asem twee keer diep in en blaas 
uit tot sy kalm genoeg is om nader te stap. Onseker wat om te 
verwag gaan sit sy langs Bienkie. 

“Waar is Anton? Ek het gehoop hy is hier by jou.” 

“Was hy nie `n rukkie gelede daar by jou nie?” Sonnika 
sluk swaar aan die vrae wat in haar keel vassteek. Wat wil jy 
van Anton hê? Het jy dan geen trots nie? Die woorde dreig 
dit om uit te spring. 

“Anton het geloop voor ek hom kon vra om `n endjie 
met my te gaan ry.” `n Snik glip uit. “Kyk, net hoe geswel is 
my voete, ek kan nêrens heen nie en as ek nie nou hier 
wegkom nie, gaan ek gil. Asseblief, laai my net iewers in die 
dorp af, ek sal iemand kry om my terug te bring.” 



Sonnika voel skuldig. Anton is reg, die arme meisie 
klink desperaat. 

“Goed, ek kry net gou my sleutels.” Sy sien `n viertrek 
oorkant die straat stil hou, maar sonder om notisie te neem, 
staan sy op. Toe Bienkie met `n kreun terug sak op die stoel, 
draai sy bekommerd om. “Bienkie, jy is doodsbleek, is dit die 
baba?” 

Bienkie antwoord nie. Sonnika kyk om om te sien 
waarna Bienkie so verskrik staar. Sy sien Anton saam met ‘n 
lang man uit die viertrek klim en oor die straat na hulle toe 
aangestap kom. “Sê my gou, wat kan ek vir jou doen? Moet 
ek `n ambulans bel?” 

Bienkie skud haar kop. “Dis te laat” 

“Dag, dames,” groet die vreemdeling, loop nader en 
steek voor Bienkie vas. “Hoe gaan dit met die baba?” 

Bienkie kyk soos `n vasgekeer diertjie op na hom en 
Anton besluit om in te gryp. “Jy het my gevra om jou te kom 
wys waar jy Bienkie kan kry, maar ons het nog nie kennis 
gemaak nie. Ek is Anton de Ridder dis my vriendin Sonnika 
Shaw.” 

“Aangename kennis, ek is Peet Kruger.” Sonnika ruk 
haar asem geskok in en kyk na Anton wat die vreemdeling 
deurdringend aankyk. 

“Sal julle my en Bienkie asseblief verskoon,” vra Peet 
beleefd. ”Ek moet dringend met haar praat.” 

Anton frons. “Jammer Peet, ek en Sonnika verkeer 
onder `n misverstand. Wat is jy van Bienkie?” 

Peet kruis sy arms, sy oë uitdagend op Bienkie. 
“Miskien moet jy liewer vir Bienkie vra. Sy geniet dit om die 
storie vir almal te vertel.” 

Anton kyk na Bienkie. “Ek wil jou nie ontstel nie, maar 
jy skuld vir my en Sonnika `n verduideliking. Is Peet 
dieselfde man van wie jy ons vertel het?” 



Bienkie se oë skiet vol trane. “Hy het my beledig 
Anton. Hy is my vriendin se broer. Sy het my genooi om die 
naweek saam met haar vir hom te gaan kuier en dit was die 
eerste keer wat ek hom ontmoet het.” Sy kyk smekend na 
Anton, haar hand op haar buik. “Hy was die hele naweek 
naar en ongeskik met my.” 

“Jy het daarvoor gesoek. Jou pa sê my julle gaan die 
baba laat aanneem.” 

“Natuurlik! Wat dink jy moet ek met `n kind maak? Ek 
is jonk en ek wil my lewe geniet.” 

Sonnika staar geskok van Bienkie na Peet en instinktief 
staan sy nader aan Anton.   

“Spaar jou asem, ek ken jou teen hierdie tyd. Jou pa het 
my gevra om jou en jou ma te kom haal. Gaan maak klaar, ek 
is moeg en nie lus vir praatjies maak nie. O ja, jou desperate 
pogings om my te verlei en my en Lucia se verhouding te 
verongeluk het nie geslaag nie. Ons is `n week gelede 
getroud.” 
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