
 



 
Erkennings - Uitgawe 47 – 11 November 2019 
 

Redigering en Vertaling deur prof. Gert van Jaarsveld 
English version https://storymagazine.home.blog 
 
 

Besoek ons skakel “Oor ons skrywers”  
op ons blog https://storietydskrif.home.blog 
 



 
Voorbladfoto deur Valeriy Andrushko @voodushevlyonniy 



 
47. Verlore 
 
 
Die stewige man se hand verdwyn agter sy rug en die volgende 

oomblik verskyn daar ’n slimfoon in sy hande. Hy vroetel met die 
ding. 
 
“Wat is jou PIN-nommer om jou foon te ontsluit, Chloe? Dit is 

tyd om Hunter oor te nooi vir ‘n kuiertjie.” 
 
Dit is haar slimfoon wat hy in sy hande het! Hy wil haar nou 

dwing om Hunter in ’n lokval te lei. Plan A was om hom nou te 
verras en skielik Hunter om hulp te vra, maar daardie opsie is nou 
by die venster uit want die vark het nou per ongeluk verraai dat hy 
beplan om ontslae te raak van Isaac. Doen sy nie wat hy sê nie en 
waarsku sy Hunter, is die kanse goed dat hy sommer nou van Isaac 
ontslae sal raak. Dit beteken plan B is die enigste opsie. Sy sal 
moet wag tot op daardie laaste oomblik wanneer Hunter die deur 
oopmaak om hom te waarsku. 
 
Chloe gehoorsaam: “1964.” 
 
Hy vroetel en knik. “Dis mooi, Chloe, ek sien hom. Hou so aan en 

julle tweetjies sal nog lank saamlewe. Vertel my nou wat noem jy 
Hunter hier op jou kontaklys?” 
 
“Ek noem hom net Hunter.” 
 
“Daar ek het die pes. Reg, ons is gereed vir aksie. Nou gaan ons 

eers oefen want jy gaan Hunter oornooi op so ’n manier dat hy 
geen onraad vermoed nie. Maak droog en ek belowe jou ek gee jou 
skattebol dadelik goeie medisyne. Ek gee hom sommer dadelik ’n 
loodpil in sy kop. Ek gaan die foon op luidspreker sit sodat ons 
almal kan hoor. Jy gaan hom om verskoning vra omdat jy hom so 



vroeg bel en hom vra wat is die vroegste wat hy hierheen kan kom. 
Jy het iets onthou wat daardie aand van jou 21ste verjaarsdag 
gebeur het, wat jy met hom wil deel en bespreek.” 
 
“En as hy my vra wat dit was?” 
 
“Jy het Ronnie in die gang sien afloop met ’n bottel whiskey.” 
 
Chloe skrik want daardie woorde gooi skielik baie dinge 

bymekaar. “Is jy Ronnie se ouer broer wat tronk toe was toe hy net 
14 jaar oud was? Ek was onder die indruk jy het verdwyn uit sy 
lewe. Het Ronnie my ouers vergiftig? Is die storie dat jy uit sy 
lewe is, bog en werk julle die hele tyd saam! Hoekom doen hy 
dit?” 
 
Die man antwoord nie, maar loop verby haar en verskyn weer en 

nou hou hy ’n pistool in sy regterhand. Hy wys met die pistool in 
Isaac se rigting.  
 
“Dit is jou pistool, Chloe. Doen presies soos ek sê of ek skiet jou 

liefie in die kop met jou eie pistool. Dit sal simbolies wees want 
indien jy iets verkeerd doen, is dit asof jy hom self in die kop skiet 
met jou eie pistool. Ons gaan nou oefen, Chloe, ek is jy en jy is 
Hunter en ek bel jou nou, trieng trieng. Antwoord Chloe.” 
 
“Hallo.” 
 
“Môre Hunter, jammer om so vroeg te pla, maar hoe gou kan jy 

my kom sien? Ek het iets dringends om met jou te bespreek. Ek het 
gisteraand voor ek gaan slaap weer oor alles gedink wat jy ons 
gedurende aandete op die plaas vertel het en toe onthou ek iets. 
Hunter, dit was nie snaaks toe ek dit destyds gesien het nie, maar 
nou wonder ek? Kan jy asseblief gou oorkom dat ons dit kan 
bespreek sodra moontlik? Hoe gou kan jy kom?” Hy wag dat sy 
antwoord. 



 
“Wat het jy destyds gesien wat jou nou pla, Chloe?” 
 
“Isaac, roep my. Ek moet nou gaan. Kan jy nie gou oorkom nie?” 
 
“Chloe, wat het jy gesien?” 
 
“Ek het Ronnie in die gang sien afloop met ’n whiskeybottel in sy 

hand daardie aand van my 21ste verjaarsdag. Hoe gou kan jy kom, 
Hunter?” 
 
“Ek is op pad.” 
 
“Reg, jy het die idee. Hier bel ek en jy beter geen foute maak nie 

of ek skiet jou liefie hier in die kop en verdwyn tot op ’n ander 
dag.” 
 
Chloe sien hoe hy haastig bel en dan hou hy die slimfoon voor 

haar en sy hoor hoe dit lui. Sy wou nog keer dat sy nie gereed is 
nie, maar sy besef dit is sy taktiek. Hy gun haar nie die geleentheid 
om plannetjies te maak nie en sy wens stilletjies Hunter antwoord 
nie. 
 
“Hallo, Hunter hier. Is alles reg, Chloe, hoekom bel jy so vroeg?” 
 
Die man korrel met sy pistool na Isaac. 
 
“Jammer, dat ek so vroeg bel, Hunter, maar ek kon nie slaap 

gisteraand nie. Wat is die vroegste wat jy kan oorkom? Ek wil 
dringend iets met jou bespreek.” 
 
“Wat is fout, Chloe, ek kan dadelik oorkom, maar vertel my 

sommer nou wat dit is?” 
 



“Hunter, ek het iets gesien daardie aand van my verjaarsdag wat 
my nou baie pla. Ek het Ronnie in die gang sien afloop met ’n 
whiskeybottel in sy hand en ek weet hy drink nie whiskey nie.” 
 
“Regtig, Chloe, en jy onthou dit nou skielik?” 
 
“Isaac roep my. Ek moet nou gaan, Hunter. Wanneer kan jy 

oorkom?” 
 
“Ek is nou daar, Chloe.” 
 
Die man druk haar slimfoon dood. 
 
“Mooi gedoen, Chloe.” 
 
Hy verdwyn weer uit sig en verskyn met die kleefband en plak 

haar mond weer toe. Dan gooi hy die kleefband weg en vryf sy 
handskoene tevrede. “Pragtig, Chloe, nou is ons reg vir Hunter se 
besoek. Nie meer lank nie, dan is alles verby. Hy vryf speels deur 
haar hare en sy voel weer die seer knop aan die kant van haar kop 
en kreun.”  
 
Die man giggel gelukkig en gee haar ’n ligte klappie teen haar 

wang en dan verdwyn hy buite sig. 
 
Die magteloosheid voel skielik oorweldigend. Hunter is nou op 

pad en hy vermoed niks nie. Sy voel skuldig want sy het hom nou 
net in die perfekte lokval ingelei. Kan dit wees dat Ronnie hierdie 
vark se jonger broer is. Sy kan net nie insien dat Ronnie so iets kan 
doen nie! Is dit miskien as gevolg van Leo wat op die toneel 
verskyn het? Clea en Tony was mal oor Leo. Hulle het altyd hulle 
waardering gewys omdat Leo so suksesvol was met alles wat hy 
aangepak het op die plaas. Nadat die werk te veel geraak het vir 
Tony met sy swak hart, het Leo die lig in hulle lewens geword. 
Daardie huweliksaanbod nadat Tony Leo so geadverteer het aan 



etenstafel, moes seker die laaste strooi vir Ronnie gewees het en 
dis hoekom hy Leo so aangerand het en toe Tony weer eens Leo se 
kant vat, het hy seker daar en dan besluit om die daad te doen wat 
hy lank reeds oorweeg het.  
 
Nee wag! Dit verklaar nog nie Clea se vergiftiging nie. Clea is ’n 

hele jaar gelede reeds vergiftig? Wat sou sy motivering toe gewees 
het? Is daar miskien waarheid in die storie van hulle ouers wat deur 
Tony en Hunter vermoor is? Die man het gesê dat Tony hulle 
moeder vermoor het en Hunter hulle vader. 
 
Ronnie se ma is aan kanker oorlede en sovêr sy weet, het hy nooit 

sy pa geken nie. Miskien was sy pa iewers maar het net nooit met 
hulle kontak gemaak nie omdat hy vir die vorige regering gevlug 
het? Nee, dit maak nie sin nie, want sy weet sy ouer broer het 
gesukkel om vir hulle te sorg met sy ma wat siek was. Toe beland 
sy broer in die tronk op ’n jong ouderdom en daarna het Ronnie sy 
ma verloor as gevolg van kanker en toe ook hulle huis. Dis toe dat 
Tony en Clea hulle oor hom ontferm het en hy soos hulle stiefseun 
geword het. Miskien is sy ma vergiftig en het haar dood soos 
kanker gelyk? Wat as dit waar is en Tony het sy geheim vir Clea 
vertel en saam het hulle skuldig gevoel oor wat Tony en Hunter 
gedoen het. Miskien is dit hoekom hulle Ronnie ingeneem het?  
 
Wat van die spokery? Waarom sou Ronnie en sy broer die 

spokery gereël het? Dit moes seker gewees het om haar weer terug 
op die plaas te kry? Tóg, Leo het ook die spoke gesien? Ronnie het 
dan seker ook op die plaas die spokery met Leo aangevang. Ja, 
miskien het hy die rolstoel op die plaas laat heen en weer wieg en 
die rook na Leo se venster geblaas. Miskien wou hy Leo so 
ontsenu sodat hy Chloe moet besoek en hulle so mekaar se geloof 
in die spokery kan aanblaas?  
 
En die L van rose op haar bed? Hoekom sou Ronnie dit wil laat 

lyk asof Tony ’n boodskap vir haar probeer los dat hy wil hê sy 



moet met Leo trou? Hy het dan Leo aangeval nadat hy haar hand 
gevra het? Miskien dink hy dit is die beste manier om haar terug 
plaas toe te lok want Tony was mal oor Leo. Miskien is hulle plan 
om volgende ontslae te raak van Leo? Ja, dit is seker hulle plan. 
 
Vandag gaan Ronnie se broer ontslae raak van Hunter en Isaac en 

hulle gaan seker weer probeer met Zoey en Lyle. Leo gaan seker 
verongeluk op die plaas. Miskien wil Ronnie haar net vir homself 
hê en sy tronkvoël broer help want hy voel hy skuld hom? Sy wil 
dit nie glo van Ronnie nie, maar sy weet hy het ’n ouer broer gehad 
wat ’n tronkvoël was. Dus moet dit waar wees. 
 
“Hunter, die deur is oop kom maar binne!” 
 
Chloe skrik wanneer sy haar eie stem in die sitkamer herken en 

dan hoor sy die man waansinnig lag voor hy haar gelukwens. 
“Pragtig, Chloe, jy het uitstekend gedoen!” 
 
Sy besef skielik plan B is nou ook by die venster uit. Die vreksel 

het haar uitoorlê. Sy verloor alle hoop en het geen planne meer nie. 
Die pes het haar skelmpies agter haar rug opgeneem toe sy so 
oortuigend vir Hunter binnegenooi het. Nou speel hy die opname 
oor Isaac se klankstelsel in die sitkamer. Sy en Isaac gaan hier 
hulpeloos in die kombuis sit met toegeplakte monde terwyl hy 
Hunter met haar stem gaan binnenooi en heel waarskynlik met haar 
pistool gaan vermoor en daarna gaan hy natuurlik Isaac ook met 
haar pistool kom vermoor! 
 
Die man lag weer selfvoldaan in die sitkamer.  
 
“Nie meer lank nie, Chloe. Hunter is nou-nou hier! Ek gaan hom 
van agter in sy kop skiet soos hy by die deur inkom! Hy gaan nie 
eers weet wat hom getref het nie! Dan kom ek kombuis toe, Chloe, 
en weet jy wat gaan ek dan doen? Ek gaan daardie lastige kokkerot 



voor jou neersit en sy neus ook toeplak sodat jy kan sien hoe hy 
stadig vrek want jy verdien iemand beter in jou lewe!” 
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46. Die stryd om oortuiging 

 
Nico en Francois het hulle toerusting weggebêre en die taakspan 
ontduik want hulle eerste prioriteit is nou in tandem met die res 
van hulle nuwe geselskap. Die reddingsoperasie moet gereël word 
en almal moet vanaand bymekaarkom. Hulle weet Morrison gaan 
antwoorde eis en gelukkig het die taakspan nie daarbo vir hulle 
gewag toe hulle by die fort uitgekom het nie. Hulle was seker nog 
op soek op die aangrensende kleinhoewe waarheen die verkeerde 
trappe en tonnel hulle via die dwaalspoor gelei het. Die ander is in 
Jack se motor daar weg terwyl Nico en Francois te voet is tot by 
hul versteekte motor tussen die bosse van ’n aangrensende stuk 
grond. Hulle is daar weg voor die taakspan hulle kon aankeer. 
 
Nou het almal gereël wat hulle kon en die taakspan het hulle 
waarskynlik gevolg tot hier en is seker besig om hulle stilletjies 
dop te hou. Al die gaste het intussen kennis gemaak en hulle 
sitplekke ingeneem. Die konferensiesaal is ingerig soos ’n 
amfiteater en Emilie staan saam met Nico by die mikrofoon gereed 
om almal toe te spreek. Hulle het met opset die vertikale blindings 
van die groot vensters weggetrek sodat die buitelig en stad duidelik 
vir almal sigbaar is terwyl hulle besig is sodat niemand dit gaan 
mis wanneer die goed uit die hemel kom nie. Dit is belangrik sodat 
hul gaste die eienaardige nuus wat hulle bring, gaan glo.  
 
Die gebou is strategies geleë in die Govan Mbeki hoofstraat met ’n 
paar nagklubs nog oop. Daar is ’n hele paar motors geparkeer 
behalwe hul eie en hier en daar is daar mense wat naby motors 
staan en gesels. Skuins oorkant hulle kyk hulle af op ’n restaurant 
aan die oorkant van die straat waar mense buite op die sypaadjie by 
tafeltjies sit met rustige musiek wat hulle daar van binne af streel. 
 



Nico en Francois bespied die geboue oorkant die straat en soek of 
hulle ’n skerpskutter met ’n afluisterapparaat kan raaksien wat 
hierheen mik maar hulle vind niks nie. Hulle hou met opset die 
vensters almal toe sodat daardie pyptipe apparaat nie deur ’n oop 
venster kan inluister nie. Nou bespied hulle of hulle nie miskien ’n 
laserliggie vanaf ’n oorkantste gebou opmerk nie, maar ’n laser 
kan ook van onder die straat teen ’n hoek gemik word. Dit is heel 
waarskynlik dat hulle nie sal weet indien die taakspan op die een of 
ander manier hier gaan inluister nie. Die taakspan is skielik ’n 
bedreiging want hulle weet nie wat om van Morrison te verwag 
nie. Hy gaan definitief baie ontsteld en agterdogtig wees omdat 
hulle nie terug gerapporteer het nie en nou skielik hierdie 
vergadering! Hulle sal dringend wil weet wat is aan die gang. 
 
Emilie begin die mense aanspreek: “Welkom, dames en here. Ek is 
Emilie Shaw, ’n bemarkingsbestuurder, en hierdie is die 
konferensiesaal van die maatskappy waarvoor ek werk en ek kon 
gelukkig vinnig reël sodat ons almal vanaand hier kan vergader. Ek 
is verheug om te sien so baie van julle kon dit regkry om op so ’n  
kort kennisgewing by ons aan te sluit. Ek self het net vanoggend  
geland vanaf Engeland en is net soos julle verras met die nuus dat 
ons dringend moet bymekaarkom. Ek weet nie wat u vertel is nie, 
maar weet net dat u gekontak is deur mense wat baie omgee vir 
julle welsyn en julle om daardie rede hier moes kry op enige 
manier moontlik.” 
 
Emilie wys na Nico wat langs haar staan. “Nico is die Suid-
Afrikaanse lid van ’n internasionale taakspan wat ’n okkultiese 
groep ondersoek wie se bedrywighede hierdie vergadering 
genoodsaak het. Nico sal vir u verduidelik waarom ons hier 
vergader en daarna is u welkom om vrae te vra en kan dan ons 
volgende aksie saam bespreek.”  
 
Nico neem oor en begin die moeilike taak om die vreemdelinge te 
probeer oortuig: “Mense, ons gaan julle nou ’n geheim vertel wat 



ons agt mense vandag uitgevind het en met die min tyd tot ons 
beskikking het ons dadelik hierdie krisisvergadering met julle 
gereël. Ons is gewaarsku dat daar vanaand regoor die wêreld goed 
oor die donker deel van die aarde losgelaat gaan word. Hierdie 
goed bring ’n vreeslike plaag oor die aarde wat vannag hier 
losgelaat gaan word en alle beskawing gaan uitwis. Dit is hoekom 
ons die blindings voor hierdie vensters oopgetrek het sodat u met u 
eie oë die goed uit die hemel kan sien kom terwyl ons hier 
vergader. Wat ons u nou gaan vertel, gaan moeilik wees om te glo 
en hopelik wanneer u die goed met u eie oë uit die hemel sien kom 
het, sal u ons glo en met ons saamwerk om ons gesinne en wie ons 
ook al betyds kan oortuig, saam met ons te red. 
 
“Daar kom vanaand goed wat soos spinnekoppe lyk in swerms uit 
die hemel. Die spinnekoppe gaan niemand vanaand aanval nie en 
in die dreineringstelsels verdwyn, eiers lê en vermenigvuldig, maar 
Vrydagnag gaan hulle uit hulle gate kom en almal in die stede en 
dorpe aanval. Een byt is genoeg om iemand oor sewe dae baie siek 
te maak en in ’n gewelddadige mensvretermonster te verander 
sodat mense mekaar gaan aanval en die wêreld in chaos gaan 
verval. Na die eerste sewe dae gaan mens tot mens mekaar maklik 
aansteek net soos die verkoue of griepvirus en sal almal wat 
aansteek, binne 24 uur in mensvretende monsters verander. Mense, 
vanaf Vrydag gaan alle instansies in duie stort en die wêreld soos 
ons dit nou ken, gaan vergaan. Daar gaan geen wet en orde heers 
nie en geld gaan alle waarde verloor. 
 
Ons het hier vergader sodat ons saam met julle ’n reddingspoging 
kan reël sodat ons almal met alles wat ons gaan benodig, voor 
volgende Vrydag uit die stad kan kry en ons op ’n plaas te vestig 
waar ons die beste kans vir oorlewing gaan hê.” 
 
Skielik breek daar pandemonium uit wanneer al die gaste 
opgewonde antwoorde soek by die mense wat hulle uitgenooi het 



en dit veroorsaak ’n deurmekaar geraas omdat almal gelyktydig 
praat. 
 
Nico probeer die mense bedaar. “Mense, praat met my. Een op ’n 
slag, asseblief. Dit help nie almal praat gelyk nie. Steek julle hande 
op en ek sal julle vrae een vir een antwoord en staan op en stel 
sommer julleself voor wanneer ek julle geleentheid gee.” 
 
Uiteindelik kom hulle tot bedaring nadat Nico ’n paar keer moes 
probeer en hulle hou hande op. Nico wys na ’n swart man wat 
saam met sy gesin by die Bosch-gesin sit en hy staan op. “Nico, ek 
is dokter Khayalethu Siya en hierdie is my gesin. Rene het ons 
uitgenooi. Watse snaakse spinnekoppe is hierdie en waarvandaan 
kom hulle? Hoe het julle van hulle te hore gekom en wie het julle 
gewaarsku?” 
 
“Kadin, Billy en Michael kom vorentoe asseblief en vertel die 
mense van julle ervarings.” 
 
Die drie loop vorentoe en Nico fluister vir hulle toe hulle by hom 
kom. “Vertel hulle alles behalwe van die fort. Julle kan sê die 
professor het ons in die huis waar hy aangehou was, ingewag in 
plaas van die fort. Hulle hoef nie te weet ons gaan hier agterbly en 
nie saamgaan plaas toe nie, want hulle gaan ons minder vertrou as 
hulle weet.” 
 
Kadin begin en daarna praat Billy en Michael en hulle vertel om 
die beurt hulle ervarings en hoe hulle Nico ontmoet het en daarna 
gaan Nico voort en vertel hulle vêrder van alles wat die taakspan 
uitgevind het oor die okkult. Hoe hulle die goggas en virus oor 
baie jare ontwikkel het met die doel om ons huidige beskawing te 
verwoes. 
 
Toe Kadin, Billy en Michael gaan sit, is daar baie hande in die lug 
en Nico gee ’n oorgewig man wat by Jack sit, die geleentheid en 



hy staan stadig op. “Hallo, ek is Oscar Brown, ek is ’n kollega van 
Jack en hy het my en my familie uitgenooi. Ek is jammer, maar 
hierdie ding klink hopeloos te vêrgesog. Ek dink julle kyk heel 
waarskynlik hopeloos te veel rillerreekse soos The Walking Dead 
en The 100.” 
 
Nico antwoord: “Hoekom wag julle nie ’n rukkie nie? Die goed 
gaan tussen elfuur en eenuur vanaand uit die hemel kom en ons 
behoort dit deur hierdie vensters te sien.” 
 
Oscar kyk op sy arm horlosie. “Dit is nou net na twaalfuur en kyk, 
daar het nog niks gebeur nie. Ek is jammer mense, maar julle moet 
ons nou verskoon. Ek dink iemand is besig om julle ’n lelike streep 
te trek. Dit is al. Ons praat weer môre. Indien dit waar is wat julle 
ons hier vertel en die ding gebeur regoor die wêreld, sal ons dit wel 
more oor die internasionale nuus sien en dan sal ons belangstel. 
Maar tot dan toe, jammer, maar ons gaan julle eers nou verlaat. 
Ons moet môre vroeg opstaan om kerk toe te gaan en dit is reeds 
baie laat vir ons.” 
 
Dokter Khayalethu staan ook op. “Jammer, mense, maar ek stem 
saam met Oscar. Ons moet ook in die kerk wees môre en dit is 
reeds baie laat. Dankie vir julle omgee, maar ons sal wel môre oor 
die nuus sien sou iets wel gebeur het vanaand.”  
 
Hy wys na buite. “Dit is reeds na middernag en kyk, daar gebeur 
niks snaaks daar buite nie en ek is seker daar gaan ook niks gebeur 
nie. Daar is net te veel dinge in julle storie wat glad nie sin maak 
nie. Ek is jammer.” 
 
Tony, Billy se muurbalkaptein, staan op: “Hoekom wag julle nie 
ten minste hierdie laaste uurtjie nie? Hierdie mense is begaan oor 
julle welstand. Dit is die enigste rede hoekom julle hier is.” 
 



Ronald Chetty wat by Michael sit, staan ook op en ondersteun 
Tony. “Die man is reg, mense. Dink aan julle gesinne. Wag net 
nog ’n rukkie en as niks gebeur teen eenuur nie, kan julle gaan.” 
 
Oscar vra nog iets: “Hoe beplan julle om ons almal daar op die 
plaas te kry? Hoe gaan ons almal daar woon?” 
 
Nico verduidelik: “Die plan is dat ons almal hier gaan saamspan en 
een groot fonds saamstel sodat ons Maandag woonwaens, tente, 
vragmotors, busse en alles wat ons moontlik kan bymekaarkry, 
saam sal reël. Dit is hoekom ons almal hier vergader sodat ons 
saam ’n ordentlike reddingspoging kan beplan. Die wêreld gaan in 
chaos verval en niemand gaan veilig wees alleen nie. Ons wil ’n 
goed toegeruste gemeenskap op daardie plaas vestig terwyl ons 
kan en ons het net tyd tot Donderdag.” 
 
Oscar skud sy kop en kyk vir Khayalethu vir ondersteuning. “Julle 
wil dus hê ons moet ons kosbare geld goedsmoeds in ’n fonds stort 
en alles hier agter los en uit die stad vlug oor hierdie mal teorie van 
julle.” 
 
Nico skud sy kop. “Mense, Vrydag gaan alles in duie stort en geld 
gaan in elk geval geen waarde meer hê nie en daar gaan ook geen 
wet en orde wees nie. Ons moet almal op daardie plaas kom met so 
veel as moontlik proviand om daar te oorleef. Ons gaan daar 
bedreig word deur hoogs aansteeklike mense wat vanaf die stede 
daar mag opdaag. Enigiemand wat daar opdaag sal ons eers op ’n 
veilige afstand moet hou en onder kwarantyn moet plaas tot ons 
seker is hulle is nie miskien besmet nie. Die wêreld gaan in chaos 
verval en oorlewing gaan moeilik wees. Niemand gaan veilig wees 
teen die baie plunderaars wat alles wat ons het, sal wil afneem nie. 
Daar gaan massas monsters wees wat op ons sal jag maak sodra 
hulle ons ontdek. Ons gaan baie goed huur en met lenings aankoop 
en so baie meer regkry want lenings en huur hoef nie vereffen te 



word na Vrydag nie. Ons moet so veel moontlike voorraad en 
wapens bymekaarmaak sodat ons alle aanslae kan oorleef.” 
 
Oscar skud sy kop. “En waar is die plaas? Hoe gaan ons weet dit is 
veilig en wat maak dit anders as die stad? Ek dink eerder julle gaan 
baie probleme vir julself op die hals jaag. Waar gaan julle die 
wapens bekom? Dit klink vir my julle beplan onwettige 
bedrywighede.” 
 
Nico wys na sy vriend Hunter wat by Francois sit. “Hunter, kom 
asseblief vorentoe en vertel die mense van die plaas wat jy vir ons 
kan reël.” 
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Hoofstuk 25 

  

“Ek het dit,” fluister sy opgewonde en rits die tent toe, haastig om 
by haar rekenaar te kom. Sy het lanklaas `n kortverhaal geskryf, 
maar hierdie storie moet sy skryf. Bang dat sy die draad van die 
storie wat voor haar afspeel sal verloor, gaan sit sy voor die 
lessenaar, trek dit nader en maak dit oop. Ongeduldig wag sy dat 
dit moet aangaan, haar vingers op die sleutelbord. 

Stormnag. 

Sewe-uur die aand, klim `n man in `n lang swart reënjas uit 
die trein. Hy staan besluiteloos op die verlate perron en staar die 
stoomtrein agterna. Die stasievoorman loop nader. “Goeienaand, 
ek is Blikkies Nel. Jy is seker Theron, die nuwe onderwyser?” 

“Dis reg, ja. Aangename kennis. Meneer Smit, die hoof het 
aangebied om my hier te kry.” 

“Hy het gebel. Hy het probleme met sy kar, hy sal kyk of hy 
iemand kan kry om jou te kom haal. Hy woon `n klipgooi van hier, 
maar niemand sien kans om in die aand daarlangs te loop as dit 
reën nie.” 

“Dis regtig nie vir my `n probleem nie. Verduidelik net waar 
meneer Smit woon, ek sal loop.” Theron pluk sy jaskraag hoër op. 
Hy is nie lus vir `n lang uitgerekte gesprek nie. 

“Kyk, jy hou net reguit aan, die pad loop dood voor meneer 
Smit se huis. Dis `n platdak. Dis net jammer dit reën.” 



Theron bedank hom, tel sy tasse op. `n Entjie verder, hoor hy 
iemand huil, steek vas en kyk op. `n Meisie sit bokant hom in die 
boom en snik. 

“Klim af, jy gaan siek word. Toe, moenie vir my bang wees 
nie.” Hy sit sy tasse op nat grond neer en trek sy reënjas uit. Toe 
hy die reënjas vir haar aangee, glimlag sy, klim vinnig af en vou 
haar toe in die jas. 

“Ek is op pad na meneer Smit, die skoolhoof se huis,” gesels 
hy om haar gerus te stel. Met `n glimlag wys sy vir hom om haar te 
volg en loop vinnig voor hom uit tot op die stoep. Theron druk die 
deurklokkie, draai om en kyk verbaas rond. Waarheen het die 
meisiekind so skielik verdwyn? 

Die skoolhoof maak oop en nooi hom met `n verskoning in. 
Nadat hy droë klere gaan aantrek het vertel hy die hoof en sy vrou 
van die meisie se skielike verdwyning. “Ek kan nie verstaan hoe sy 
so vinnig kon weg kom nie.” Hy sien die twee mense se ongemak 
en verander die gesprek. 

Die volgende oggend skyn die son en sy gasheer vra Theron 
om saam met hom te gaan stap. “Ek weet jy brand om te hoor 
hoekom ons so ongemaklik was gisteraand toe jy ons van die 
meisie vertel het. Jy het seker gehoor van die vloed `n jaar gelede 
hier op Rietburg?” 

“Ja, ek het ook die fotos in die koerante gesien.” 

 “Miskien onthou jy van die onderwyseres wat daardie nag 
verdwyn het. Die volgende dag het die soekgeselskap haar lyk op 
die berg gekry. Sy het uit vrees vir die water bergop gevlug.” 

Theron se gesig versomber. “Ek onthou. Wat was haar naam 
nou weer?” 

“Annaria Roux.” 



Theron gaan staan. “Ek het die witkopmeisie gisteraand in 
hierdie boom gesien. Sy het daar bo sit en huil.” Hy voel 
ongemaklik toe Smit die hekkie langs die boom oopmaak, wag dat 
hy inkom en dit weer agter hom toemaak. `n Entjie verder in die 
paadjie gaan Smit staan. “Dis Annaria Roux se graf.” Die kort 
haartjies in Theron se nek staan regop en geskok staar hy na sy 
reënjas wat oopgesprei op die graf lê. “Meneer Smit, ons moet 
toestemming kry om die water hier weg te keer. Ons moet die arme 
meisie help.” 

Hy sien hoe Smit verbleek, sy oë vasgenael op die reënjas. 
“Joune?” 

“Ja, ek het dit gisteraand vir haar geleen,” antwoord Theron 
skor, buk, tel die reënjas op, skud die water af en maak die graf 
weer sorgvuldig toe onder sy jas. 

Sonnika ril, sit agteroor in die stoel en vou haar arms om haar 
lyf. 

“Naand.” Sonnika sit verskrik regop. “Wouter ... vir wat laat jy my 
so skrik?” baklei sy kortasem, hand teen haar keel. 

“Jammer, jong. ek het gesukkel om jou aandag te trek.” 

Sy vryf oor haar arms, stoor haar werk en stoot die stoel 
agteruit. “Staan asseblief weg, ek het nou `n beker sterk koffie 
nodig.” 

Sy loop na die tent wat as kombuis dien, skakel die ketel aan 
en haal bekers uit die kas. Sy was nog nooit so verlig om `n mens 
te sien nie. Die alleenheid begin haar vang. Toe sy klein was, het 
sy altyd op so `n stormnag styf agter by Tania se rug ingekruip. 
Haar dierbare sussie het haar nooit geterg oor haar vrees vir storms 
nie. 



Haar hande bewe toe sy die koffieketel wil optel. Wouter 
staan nader. “Gaan sit en los dit vir my. Hoekom het jy so groot 
geskrik?” Hy gee haar koffie aan en gaan sit. 

“Ek sal jou vertel, maar waag dit net om vir my te lag...” 

“Ek sal nie, ek belowe.” 

“Ek het `n spookstorie geskryf.” Sy glimlag verleë. “En vir 
die eerste keer in my lewe, het ek myself  bang geskryf, ek kry nou 
nog koue rillings.” 

“Dit klink interessant. Jy skryf mos liefdesverhale. As jou 
heldin die flerrie vermoor het omdat sy jou held verlei het, gaan sy 
mos nou by jou spook.” 

Sy proe versigtig aan die warm koffie en gee hom `n kwaai 
kyk. “Ek moes geweet het jy sal vir my lag, jy`t verniet so `n 
sedige gesig opgesit. Dis die spookagtige lig wat deur die 
peperboom se takke op die nat straat skyn wat my in so `n  
toestand het. Oukei.”  

“Vertel my die storie, seblief.” 

“Nee. Ek het sommer sonder beplanning begin tik soos ek dit 
in my verbeelding voor my sien gebeur het. Ek voel vasgekeer. Ek 
wil swem, fietsry, maar dis te modderig buite.”  En haar verlange 
na Anton. Net een kyk in sy onnutsige blou oë en sy sal weer lus 
hê vir die lewe. Maar dit sal sy nie vir Wouter vertel nie. Dis haar 
geheim. 

“Kom saam met my, dis onnodig om hier alleen te sit en 
krepeer.” 

“Nee. Ek is bly jy het kom inloer.” 



“Ek wou kom seker maak julle ouens het nie weggespoel 
nie.”  

Hy sit sy leë beker langs hare op die tafel neer en staan op. 
“Komaan, kry jou goed, ek gaan jou nie hier alleen los nie. Jy kan 
by my en my ma kuier tot die weer opgeklaar het.” 

Sy skud haar kop. Sy wil hom nie valse hoop gee nie en wat 
sal Anton van haar dink as sy by Wouter intrek? 

“Goed, ek loop, ek mors tog net my asem.”  Hy ruk hom op 
en loop sonder meer  uit. 

Sy trek haar skouers moedeloos op, rits die tent agter hom toe 
en draai haar rug op die mistroostige toneel buite. Toe sy klein was 
het sy haar oë toegedruk as sy iets sien wat haar ontstel en haar ore 
toegedruk as mense baklei. Sy tik haarself vererg op haar voorkop. 
Sy is nie meer klein nie. Wouter kan gaan doppies blaas, maar as 
sy more weer in die woonwa vasgekeer sit, gaan sy soos `n hondjie 
tjank. Al wanneer sy haar kop dae lank by die tent uitgesteek het, 
was wanneer sy kleedkamer toe moes hardloop om te bad. 

Die volgende more loer die son blinkoog agter `n wolk uit. 
Sonnika neurie opgewonde onder die stort en trek `n vrolike geel 
rokkie aan. Sy het besluit om by Wouter ontbyt te gaan eet om te 
vergoed omdat sy gisteraand geweier het om saam met hom te 
gaan. 

Hoekom het sy nie liewer haar hart op Wouter Bekker verloor 
nie? Hy is `n groot aantreklike blonde man. Hy is netjies, lojaal en 
behulpsaam. Hy het haar gehelp om die woonwa in te rig in `n 
gerieflike werksplek en die uitkyktoring spesiaal vir haar gemaak. 
Hy het sukses van sy lewe gemaak en hy is verlief op haar. Maar 
hy jaag nie haar hart op loop soos Anton de Ridder nie. Tussen 
haar en Anton lê `n vonk en smeul. `n Vonk wat by die geringste 
aanraking opvlam. 
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Vasgevang - 47. Verlore 
 
 
Die stewige man se hand verdwyn agter sy rug en die volgende 

oomblik verskyn daar ’n slimfoon in sy hande. Hy vroetel met die 
ding. 
 
“Wat is jou PIN-nommer om jou foon te ontsluit, Chloe? Dit is 

tyd om Hunter oor te nooi vir ‘n kuiertjie.” 
 
 
Die Skrif van Onheil - 46. Die stryd om oortuiging 
 
Nico neem oor en begin die moeilike taak om die vreemdelinge te 

probeer oortuig: “Mense, ons gaan julle nou ’n geheim vertel wat 
ons agt mense vandag uitgevind het en met die min tyd tot ons 
beskikking het ons dadelik hierdie krisisvergadering met julle 
gereël. Ons is gewaarsku dat daar vanaand regoor die wêreld goed 
oor die donker deel van die aarde losgelaat gaan word. Hierdie 
goed bring ’n vreeslike plaag oor die aarde wat vannag hier 
losgelaat gaan word en alle beskawing gaan uitwis.” 
 
 

Hart sonder remme - Hoofstuk 25 

  

“Ek het dit,” fluister sy opgewonde en rits die tent toe, haastig om 
by haar rekenaar te kom. Sy het lanklaas `n kortverhaal geskryf, 
maar hierdie storie moet sy skryf. Bang dat sy die draad van die 
storie wat voor haar afspeel sal verloor, gaan sit sy voor die 



lessenaar, trek dit nader en maak dit oop. Ongeduldig wag sy dat 
dit moet aangaan, haar vingers op die sleutelbord. 

Stormnag. 

 


