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Vasgevang - 48. Die hinderlaag 
 

Chloe spartel weer eens magteloos met elke greintjie krag tot haar 
beskikking maar die kleefband het geen genade nie. Dit klou 
ongenaakbaar! Sy voel hoe haar hart jaag in haar bors en klop in 
haar ore. Sy voel skoon lighoofdig soos die spanning in haar 
opstoot asof sy ‘n lewende stoompot is wat gaan ontplof. Sy hoor 
Hunter se klop aan die voordeur en luister in spanning as ‘n stilte 
volg. Miskien werk die klankstelsel net op die regte oomblik nie! 
Hunter klop weer. 
 
 

Die Skrif van Onheil - 47. Nag van die goggas 
 

Skielik val iets op Bennie se kop en Tanya gil: “Pasop! Daar is ‘n 
groot spinnekop op jou kop!” 
 
Bennie skrik en klap-vee oor sy kop maar die spinnekop het reeds 
afgespring en land op die pad voor hulle en Tina skree vir haar 
ouers. “Ma! Pa! Kyk daardie snaakse groot, plat spinnekop!” 
 
Almal steek vas en gril vir die ding wat gelukkig vinnig in die 
drein verdwyn. Skielik val daar orals spinnekoppe op die pad en 
almal kyk in die lug op. Hulle skree almal tegelykertyd want 
duisende spinnekoppe val uit die lug. Oscar skree: “Hardloop vir 
die motors!” 
 
Hart sonder remme - 26 
 
“O, kyk daar`s `n perd!,” roep `n meisie langs Sonnika 

opgewonde uit. Sonnika kyk waarna almal staar en sien `n ruiter op 
`n spierwit perd in die vlak water aangery kom. Hy het `n lang 
swartbroek en stewels aan. Die langmoue van die wit hemp, staan 
bol in die wind. 



 
Voorbladfoto deur Valeriy Andrushko @voodushevlyonniy 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 
48. Die hinderlaag 
 



Maandagoggend het Hunter en Lyle lank voor sonop opgestaan 
sodat Hunter Lyle vroeg genoeg by die kosskool kon aflaai. Nou is 
die mannetjie veilig. Dit is reeds laat namiddag en Hunter is terug 
in die dorp. Hy kontak dadelik ‘n oudkollega van hom in die 
moord-en-roofafdeling en maak ‘n afspraak onbewus daarvan dat 
‘n indringer intussen Chloe en Isaac in hulle plek inwag en gaan 
verdoof, vasbind en hulle vanaand hulpeloos in Isaac se kombuis 
gaan aanhou. 
 
Die son sit al laag buite en Jack Welch het reeds sy kantoorligte 

aangeskakel want die lig van buite is flou. Hulle het hand geskud 
en glimlag nou vir mekaar.  
 
“Hunter, ek hoor jy het in die dorp ingetrek en jou eie speurdiens 

begin. Spioeneer jy nou op egbrekers?” 
 
Hunter glimlag en gooi die lêer wat hy saam met hom hierheen 

gedra het, op die lessenaar voor Jack terwyl hy antwoord: “Ek 
hoop nie dit gaan vir jou vroutjie nodig wees om my eendag te 
kontak nie, Jack. Jy het darem seker al groot geword teen hierdie 
tyd. Ek onthou jy was ‘n regte haan onder die henne.” 
 
Jack lag kliphard: “Nee, nee, my maat, my gô is uit. Deesdae kyk 

ek net; ek vat nie! Wat is dit?” 
 
Jack maak die lêer nuuskierig oop en blaai daardeur. Dit is asof 

die ding hom vang en skielik al sy aandag opeis. Hy kom vorentoe 
in sy stoel en bestudeer dit noukeurig terwyl Hunter geduldig wag. 
 
Uiteindelik kyk Jack op en hou ‘n foto van ‘n monsteragtige man 

voor hom uit.  
 
“Hunter, jy is altyd vol verrassings, maar ek het nie hierdie een 

verwag nie. Het jy sowaar die Caretaker uitgesnuffel? Is dit hoe die 
skim lyk? Waar is hierdie Joss Baxter nou?” 



 
“Hy skuil hier buite die dorp op ‘n kleinhoewe.” 
 
“Hoekom hier? Het daar iets in die onderwêreld gebeur waarvan 

ons nie bewus is nie? Waar die Caretaker is, verdwyn mense 
gewoonlik spoorloos om nooit weer gesien te word nie?” 
 
“Nee, hy het ‘n rukkie verlof geneem van sy bedrywighede in die 

onderwêreld, alles vir sy kollegas gelos en is spesiaal hier om 
persoonlike dinge vir sy broer uit te sorteer.” 
 
“Sy broer?” 
 
“Dit is juis deur sy broer dat ek hom uitgesnuffel het, maar dit is 

‘n lang storie. Julle weet nou wie die Caretaker is, maar julle het 
absoluut geen bewyse teen hom nie; geen vingerafdrukke of 
getuies of enigiets nie. Niemand wat die Caretaker en sy span 
ontmoet, oorleef om teen hulle te getuig nie en Joss Baxter het lank 
reeds sy vorige vonnisse uitgedien.” 
 
“Dankie, Hunter, dit is ten minste ‘n goeie begin. Ons het tot 

dusvêr niks gehad nie.” 
 
“Ek het ‘n strik gestel vir die vent en gaan  nou van hier na sy 

plek op die kleinhoewe en sou ek so gelukkig wees en my plan 
werk om bewyse teen hom daar te vind, wil ek jou ‘n guns vra.” 
 
“Bewyse teen die Caretaker! Wat is dit Hunter, wat het jy van ons 

nodig?” 
 
“Kry jou manne gereed want sodra ek genoeg bewyse het, gaan 

ek jou dadelik op jou slimfoon kontak en moet ons onmiddellik 
toeslaan voor hy verdwyn. Ek weet egter nie vir seker wanneer ek 
sukses gaan behaal nie, maar kry sommer vanaand reeds almal 
gereed want daar is ‘n goeie kans dat ek suksesvol kan wees.” 



 
“Watse bewyse?” 
 
“Sy broer het met sy medewete ‘n ou vriend van my vergiftig en 

twee jaar gelede ook sy vrou. Hulle is beide in hul slaap oorlede. 
Joss het nou onlangs sy dogter en haar kind probeer vermoor, het 
daarna haar man vermoor en ek hoop om binnekort bewyse vir 
daardie misdade dade in te win; miskien vanaand nog met my 
besoek aan sy kleinhoewe.” 
 
“Jy sê jy gaan nou in die donker na sy plek om hopelik die 

bewyse daar te gaan haal? Hunter, daardie man is uiters gevaarlik. 
Ons het baie van hom gehoor. Hy word erg gevrees in die 
onderwêreld. Niemand ken sy identiteit nie, maar almal weet hy is 
meedoënloos. Ons het gehoor dat hy by meer as een geleentheid ‘n 
hele groep geharde mans met sy kaal hande vermoor het. Moet ek 
jou nie eerder twee van my manne gee wat saam met jou kan gaan 
vanaand nie?” 
 
“Ek weet beter as jy hoe gevaarlik daardie vent is. Jy kan gerus 

die lêer verder bestudeer. Die man se droom as jong seun was om 
die swaargewig wêreldkampioen hokvegter van alle tye te word 
voordat dinge skeefgeloop het in sy lewe. Hy het uiteindelik in die 
tronk die lyfwag en vertroueling geword van Duiwel Alex, die 
berugte leier van die onderwêreld wat nog via die tronk sy 
ondergrondse bedrywighede beheer. Dit is waar Joss se loopbaan 
in die onderwêreld begin het. Ek sal nie eers ‘n hele groep 
polisielede aanraai om hom met kaal hande te pak nie. Maar Jack, 
jy weet mos ek was ‘n recce en jou manne gaan net ‘n las vir my in 
die bos wees. Dáár is ek die skim. Kry net jou manskappe gereed 
en los my om my ding te doen. Ek sal jou kontak sodra ek die 
bewyse het; miskien vanaand nog.” 
 
*** 
 



Hulle stoele is nou stewig aan weerskante van die eetkamertafel 
vasgebind. Sy het nog gedink sy gaan haarself op die regte 
oomblik probeer omgooi met die hoop dat die slag miskien Hunter 
sal waarsku, maar nou is selfs dit onmoontlik. 
 
Die man staar na Chloe. “Nou is ons gereed vir Hunter se besoek. 
Nadat ek hom omgeklits het, gaan ek jou kom verlos van daardie 
idioot.” 
 
Hy wys met ‘n swaai van sy kop na Isaac wat aan die oorkant aan 
die tafel vasgemaak is. “Ek gaan hom hier reg voor jou kom neersit 
en sy neus toeplak sodat jy gaan sien hoe hy spartel en stadig 
vrek.” 
 
Chloe skud haar kop woes heen en weer. Die man geniet skynbaar 
haar reaksie en lag uit volle bors. “Wees dankbaar, Chloe, ek gaan 
jou ‘n guns bewys. Nou gaan jy so vry soos ‘n voëltjie wees met 
geen houvas in die lewe nie, net soos ek. Jy wil mos vry wees! Dit 
is hoekom jy weg is van die plaas af!” 
 
Hy swaai om en sy sien hoe hy verdwyn deur die oop kombuisdeur 
wat sy nou vanaf haar nuwe posisie kan sien.  
 
 
Dit voel soos ‘n ewigheid terwyl die horlosie eentonig haar 
senuwees verder opjaag soos hy onvermydelik die een sekonde ná 
die ander aftik. 
 
Chloe hoor die moordenaar vanaf die sitkamer: “Chloe, hy is hier! 
Hy het met daardie wit krok van hom hier gestop en klim nou uit! 
Hier kom hy nou aangestap en dit is duidelik hy vermoed niks 
nie!” 
 
Chloe spartel weer eens magteloos met elke greintjie krag tot haar 
beskikking maar die kleefband het geen genade nie. Dit klou 



ongenaakbaar! Sy voel hoe haar hart jaag in haar bors en klop in 
haar ore. Sy voel skoon lighoofdig soos die spanning in haar 
opstoot asof sy ‘n lewende stoompot is wat gaan ontplof. Sy hoor 
Hunter se klop aan die voordeur en luister in spanning as ‘n stilte 
volg. Miskien werk die klankstelsel net op die regte oomblik nie! 
Hunter klop weer. 
 
Sy kry net hoop dat dinge gaan verkeerd loop vir die vark, toe hoor 
sy weer haar eie stem oor die klankstelsel en verwens haarself dat 
sy so maklik in die strik getrap het.  
 
“Hunter, die deur is oop; kom maar binne!” 
 
Verdomp! Dit is neusie verby! Chloe wag in spanning vir die 
geluid van die voordeur wat oopgemaak word en die knal van haar 
pistool wat gaan volg. 
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47. Nag van die goggas 

 
 



Hunter staan op en spreek almal toe: “Aangename kennis, ek was 
gelukkig in die stad toe Nico my gekontak het. Ek en Nico het ‘n 
harde pad saam geloop tydens die bosoorlog en ek weet ek kan 
hom met my lewe vertrou. Ons het bymekaar uitgekom en Nico het 
my oortuig dat ons wêreld volgende Vrydag tot ‘n einde gaan kom. 
Die goed wat uit die hemel kom vanaand gaan die kunsmatige lig 
van die stede en dorpe teiken om hulle te vestig en gaan Vrydag uit 
die dreine kruip en almal in die stede en dorpe aanval. Een byt van 
so spinnekop is genoeg om iemand in ‘n gewelddadig monster te 
laat verander wat gesonde mense aanval of aansteek. Stede, dorpe 
en instansies gaan in anargie verval en die enigste plek waar ons 
veilig gaan wees, is ’n plek wat vanaand vry van kunsmatige lig 
gaan wees en ek kon betyds die eienaars van die plaas bel en hulle 
oortuig om alle ligte vanaand af te skakel. 
  
Die plaas het reeds baie wat ons gaan help om selfonderhoudend te 
wees: groentetonnels, hoenders met eiers en melkbeeste. Ek het ‘n 
spesiale band met die eienaars en ek kan julle verseker hulle is baie 
goeie mense. Geen gesin kan alleen die gevare trotseer wat ons in 
die toekoms gaan bedreig nie. Ons het mekaar nodig want elke 
persoon het sy eie talente en saam sal ons ‘n sterk gemeenskap kan 
vestig op daardie plaas. Ek sal vooruitgaan en met die Eastwood-
familie reël en hulle help voorberei op julle aankoms by die 
Eastwood Estate.” 
 
Oscar skud sy kop. “Dink julle daardie gesin gaan vreemdelinge 
sommer net so toelaat en aanvaar om op hulle eiendom te plak? Ek 
is jammer mense, julle sal ons nou moet verskoon. Dit is laat en 
ons het ons rus nodig. Jammer, Jack, maar hierdie ding klink 
heeltemal te belaglik vir my, ek hoop ek sien jou weer Maandag by 
die werk en ons kan aanbeweeg en vergeet van hierdie twak. Kom 
julle, Siya?” 
 
Die Siya- en Browngesinne verlaat die konferensiesaal en Nico 
kyk na die oorblywende gaste. “Ek sien ons het darem nog ‘n paar 



van julle wat bly. Mag ek vra dat julle julle een vir een voorstel en 
julle opinie met ons deel?” 
 
Hy wys na die swartkop dame wat by Francois sit en sy staan op en 
glimlag. “My naam is Jane en hierdie seksie Fransman het my 
genooi. Hy is my Tarzan ons het bevriend geraak by Profiles 
Gimnasium waar ons gereeld vir hokgevegte oefen. Ek is ‘n 
student in die aptekerswese hier by UPE. Ek is saam met Francois 
hier en sal saam met hom waai.” 
 
Nico glimlag vir haar. “Dankie, Jane, en baie welkom. Is jy ‘n 
hokvegter of oefen jy net?” 
 
Sy antwoord terwyl sy sit. “Ek skop gat in die hok.” 
 
“Welkom, ons gaan vir seker jou talente nodig kry in die 
toekoms.” 
 
Nico kyk na ‘n swart vrou wat saam met ‘n kleurlingseun naby 
Rene-hulle sit. “Stel u asseblief bekend, dame.” 
 
Die slanke, swart dame staan op en glimlag vriendelik: 
“Aangename kennis, ek is Nonkosi van Loggerenberg en dit is my 
seun, Jonathan. Ongelukkig kon Anton, my man, nie kom nie, 
want hy werk op die oomblik oortyd.”   
 
Sy glimlag vir die mense rondom haar wat verward lyk oor haar 
snaakse van. “Ja, mense ek is getroud met ‘n wit Afrikaner. Ons is 
al saam vanaf die apartheidsjare en is gewoond aan mense wat ons 
verward aanstaar. Rene werk soms saam met my waar ons omsien 
na die oues van dae by die ouetehuise. Ek het die grootste respek 
vir haar en toe sy my dringend vra om hierheen te kom, kon ek nie 
nee sê nie. Ek is ook gewillig om saam met julle te wag en te sien 
wat gebeur en dankie dat julle ons uitgenooi het.” 
 



Nico kyk na die skraal middeljarige paartjie wat by Billy sit en die 
man staan op. “Emilie en Billy het ons uitgenooi. Ek is Tony en 
hierdie is my vrou, Jackie. Emilie ken ons vanaf skooldae en Billy 
speel vir my muurbalspan.”  
 
Hy glimlag vir Billy. “Billy, ons gaan ons muurbal op die plaas 
mis as die wêreld werklik vergaan, nè.” 
 
Nico glimlag. “Kom ons bou ons eie muurbalbaan daar. Wat sê 
julle? Ek speel ook wanneer ek die geleentheid kry.” 
 
*** 
 
Die Browns loop saam met die Siyas na hulle motors toe onder in 
Govan Mbeki. Oscar kyk na Khaya en sy vrou. “Ek kan nie glo 
daardie mense glo al daardie twak nie.” 
 
Siya lag. “Ja, ek weet ook nie, hulle dink daar gaan vanaand goed 
regoor die aarde uit die hemel val. Hulle het nooit verduidelik hoe 
en waar dit vandaan gaan kom nie. Lyk my hulle besef nie hoeveel 
stede en dorpe daar op die aarde is nie? Wie of wat gaan nogal so 
massiewe operasie deurvoer om sulke goed oor die hele wêreld te 
versprei binne 24 uur?” 
 
Thandi, sy vrou, lag: “Dis menslik onmoontlik.”  
 
Betty, Oscar se vrou, skud haar kop. “Die Aliens gaan dit seker 
bring.” 
 
Almal skater soos hulle lag. Bennie, Oscar se enigste kind, vra vir 
Khaya se twee tienerdogters: “Is julle bang vir spinnekoppe?” 
 
Die tienjarige Tina kyk vir Tanya haar twaalfjarige ouer sussie en 
weer terug na Bennie en gril. “Ons is baie bang vir daardie 
agtbeen- harige goed, is jy nie?” 



 
“Ek hou ook niks van goggas nie, maar eerder ‘n gogga as ‘n 
slang.” 
 
Skielik val iets op Bennie se kop en Tanya gil: “Pasop! Daar is ‘n 
groot spinnekop op jou kop!” 
 
Bennie skrik en klap-vee oor sy kop maar die spinnekop het reeds 
afgespring en land op die pad voor hulle en Tina skree vir haar 
ouers. “Ma! Pa! Kyk daardie snaakse groot, plat spinnekop!” 
 
Almal steek vas en gril vir die ding wat gelukkig vinnig in die 
drein verdwyn. Skielik val daar orals spinnekoppe op die pad en 
almal kyk in die lug op. Hulle skree almal tegelykertyd want 
duisende spinnekoppe val uit die lug. Oscar skree: “Hardloop vir 
die motors!” 
 
Die mans het die motors reeds oopgesluit en hulle ruk die deure 
oop en spring in. Daar is nog ‘n paar spinnekoppe op hulle wat 
gelukkig afspring toe hulle inspring. Almal soek verskrik of daar 
nie iets is wat op hulle of in die motor saam ingespring het nie, 
maar hulle kry niks nie.  
 
Uiteindelik besef hulle dat hulle die goed op die een of ander 
manier ontduik het en staar na die skrikwekkende toneel wat buite 
afspeel. Dit reën spinnekoppe en duisende spinnekoppe land 
aaneen orals en skarrel dadelik op soek na ‘n ondergrondse 
opening. Die mense buite word deur swerms spinnekoppe oorval 
wat orals oor hulle ondertoe krioel en spartel om ‘n ondergrondse 
broeiplek te vind. Mense spring verskrik op en af terwyl hulle gil 
en probeer links en regs bo-oor die goed weghardloop maar die 
goed is orals. Uiteindelik besef hulle die enigste plek is die oop 
restaurant en vat haastig koers soontoe. Die mense wat rustig voor 
die restaurant gesit het, is ook oorval en die tafels en stoele spat 
weg met kos en drinkgoed soos hulle vreesbevange vlug die 



restaurant in. Almal in die restaurant spring op tafels uit vrees om 
weg te kom van die spinnekoppe wat van die mense afspring wat 
gillend van buite ingehardloop kom.  
 
Daar heers totale pandemonium terwyl die goggas oor die pad en 
motors en geboue afstroom op soek en uiteindelik hul weg vind na 
ondergrondse openinge. Dié wat in die restaurant beland, vind ook 
hulle weg uit en by die dreinopeninge in en skielik is almal weg 
asof daar nooit so iets gebeur het nie.  
 
Twee dapper mans klim stadig van die tafel af waar hulle 
opgespring het en loop versigtig straat toe. Hulle kyk op en af en 
sien nie ‘n enkele spinnekop nie. Hulle gaan terug in die restaurant 
en wys die ander dit is veilig. Die mense kom stadig en versigtig 
uit en loer orals op en af met die straat en in die lug maar al die 
spinnekoppe is weg. Die twee gesinne klim uit hul motors. 
 
Khaya loop na ‘n groepie mense wat verdwaas voor die restaurant 
staan. “Mense, hierdie goed gaan Vrydag uit die dreine kom en 
gaan ons aanval en siek maak.” Hy wys na die vensters van die 
konferensiesaal waar die mense wat hulle genooi het, op hulle 
afkyk.  
 
“Kom saam met ons. Daardie mense het ons genooi om ‘n plan te 
maak oor hoe ons mekaar kan red en kan vlug na ‘n plek waar geen 
spinnekoppe geland en nes gemaak het nie. Julle is welkom om 
saam met ons by hulle aan te sluit.” 
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Hoofstuk 26 
 

Toe sy na ete terugkom, skuif sy agter die skootrekenaar in. Soos 
sy gewoond is om te doen, lees sy eers die laaste twee paragrawe 
waar sy laas opgehou het om haar geheue te verfris. Geskok sit sy 
vorentoe. Dit kan nie wees nie! Sy kan haar oë nie glo nie. Wat het 
sy aangevang? Hoe op aarde kon haar kop so uithaal? Sy soek 
vorentoe na die bladsy waar sy Lukas, haar held verloor het en 
skryf die bladsynommer op die notaboek langs haar neer. 

Watter deurmekaarspul! Moedeloos stoot sy die stoel weg en 
staan op. In die tent haal sy `n bottel sap uit die yskas, skroef dit 
oop en vat `n groot sluk. Sy vee met die agterkant van haar hand 
oor haar mond, sit die bottel terug en stamp die yskasdeur toe. In 
die woonwa gaan sy terug na bladsy sestig waar sy gister gewerk 
het. Haar vingers vlieg oor die sleutelbord en haar ontsteltenis 
neem toe hoe verder sy lees. Dis nie Lukas se liggaamshouding 
nie, sy versigtige benadering nie. Nee, haar held het verander in `n 
onverskrokke vreemdeling wat nie gras onder sy voete laat groei 
nie. 

Nee! Dis Anton de Ridder. Met sy magnetiese persoonlikheid 
het hy die rol van haar held oorgeneem. Hoe is dit moontlik, sy 
moes dit tog betyds agtergekom het? Was sy so meegevoer deur 
die mansmens se sjarme toe sy hier gesit en tik het? Nee, sy was 
nie, sy is nie meer in beheer nie. 

Sy sit met haar hande in haar hare. Sy sal die laaste bladsye 
moet uitvee. Net `n drukkie op delete en al die ure lank se harde 
werk is weg. Maar sy doen dit nie. Sy gaan weer terug waar sy 
Lukas verloor het en hierdie keer fokus sy op die reaksie van die 
heldin. Ria se reaksie verras haar. Die interaksie tussen haar en die 
held is nou baie meer intens. Vervlaks, Anton het haar beplanning 
omver gegooi, maar nou ontdek sy wat sy in haar ontstelde 
toestand mis gelees het. Terwyl sy hier gewerk het, het sy uiting 



gegee aan haar verlange na Anton. Sy kon nie meer haar hunkering 
na hom onderdruk nie. Die woorde voor haar op die skerm, skree 
dit uit. 

Sy kreun. Nee! Hoe sal sy `n man soos hy kan tem? Sy het 
hom so lief, wat gaan sy doen as hy iets oorkom?  Wat is besig om 
met haar te gebeur? Sy verlang na Tania met wie sy al haar 
geheime gedeel het en mis haar ma. Sy weet nie wat om te maak 
met die verwarrende emosies wat die onverskrokke mansmens in 
haar ontketen het nie. Sy het niemand met wie sy kan praat nie. 

 

Die volgende dag weet sy dit sal dom wees om Anton uit te skryf. 
Sy het nog nooit so `n opwindende held soos hy gehad nie. Nee, hy 
moet bly, al moet sy die hele boek herskryf. 

As haar held, kan sy hom bewonder, oor hom droom en hom 
lief hê, maar dis waar hy gaan bly. In die boek. Sy is bang om by 
hom betrokke te raak. Hy het haar die oggend in die kerk soos `n 
frats brander onderstebo gekeer net met die kyk in sy broeiende 
blou oë. Sedertdien daardie oomblik is sy soos iemand wat sukkel 
om haar kop bo die water te hou. Die ellendige mansmens smokkel 
met haar kop, hy het selfs beheer van haar storie oorgeneem. Sy 
moet kophou om te keer dat hy nie die kollig steel en die heldin 
oorskadu nie. 

Maar aan alles kom `n einde. Twee dae later is sy eindelik 
klaar. Dis vir haar altyd swaar om afskeid te neem van die 
karakters wat so lank deel van haar was. Met wie sy gestoei het, 
baklei het en liefgekry het. Hierdie keer is die held `n man van 
vlees en bloed, wat in haar lewe gekom het om te bly. 

Soos Wouter voorspel het, is daar reeds nuwe karakters wat 
gereed is om by haar in te trek. Maar `n nuwe storie en selfs haar 
gespook op die muurbalbaan sal hierdie keer nie help om haar 



verlange na Anton te stil nie. Sy het hom lief en is nie meer in 
beheer van haar emosies nie. 

Na `n slapelose nag, bel sy hom vroeg oggend. Haar hart keer 
onderstebo toe sy die verrassing in sy stem hoor. “Kardoesie, ek 
wag al so lank dat jy my vir `n verandering moet bel.” 

“Anton, ek verlang.” 

“Dit help nie ek kom kuier as daar nie vir ons `n toekoms 
saam is nie.” 

Sy byt op haar lip. Sy kan tog nie vir hom sê, sy is lief vir 
hom nie. Nooit! 

“Jy moet besluit of jy meer van my wil hê, meer as `n skouer 
om op te leun.” Sy kan die afwagting in sy stem hoor. Hy probeer 
haar uitlok. Haar hart klop benoud, maar sy is by omdraai verby. 

“Ek verlang na jou geselskap.” Sy haal diep asem. “Ek mis 
die stout glinstering in jou oë, jou lag.” 

Stilte suis in haar oor. Sy wag snaarstyf gespanne. Hy het nog 
nooit gesê hy is lief vir haar nie. As hy nou vir haar lag, dood sy op 
die plek, sowaar. Net toe sy dink hy gaan haar nie antwoord nie, 
gooi hy haar met nog `n vraag. “Wat van dokter Beyers Human, 
waar pas jy hom in?” 

Sonnika se hart spartel benoud soos `n vasgekeerde voëltjie 
wat plek soek om te ontsnap. Hy klink omgekrap.  Die man se 
geduld het `n besadigingspunt bereik. 

“Beyers het net kom groet, hy het by dokters sonder grense 
aangesluit.” 

“So, hy het jou al die tyd aan `n lyntjie gehou en net terug 
gekom om dit vir jou te sê.” 



“Jy verstaan nie!  Dis ek sy wat Beyers aan die lyntjie gehou 
het. Ek wat nie die moed gehad om doe verhouding te verbreek nie 
omdat ek bang was om hom seer te maak.  

“Kardoesie, jy`s hartseer, hy het jou hart gebreek en...” 

“Nee,” keer sy verontwaardig. “Beyers het my lief. Dit was 
nie vir hom `n maklike keuse om te maak nie, maar ek kon hom 
niks meer as vriendskap bied nie.” Haar keel voel seer van 
ingehoue trane. “Hy is `n wonderlike dokter, hy het nog altyd 
deernis gehad vir die mense wat mediese hulp nodig het in 
misdaadgeteisterde lande.” 

“Jammer ek wou jou nie ontsteld. Ek verlang en kan nie wag 
om jou in my arms vas te hou nie. Om jou… middag mevrou.”  
Sonnika groet toe sy stemme in die agtergrond hoor, spring op en 
draai uitgelate in die rondte. “O, ek is die gelukkigste en dapperste 
meisie op aarde. Ek is hopeloos verlore en verslaaf aan `n 
opwindende mansmens.” 

 

“Ai, Wouter, jy kan darem aanhou kerm. Kan jy nie sien ek is 
besig om op te ruim nie?” Hy vat die vadoek by haar, hang dit op 
en trek haar agter hom aan, kamera in sy regterhand. “Kom, jy 
geniet dit om te kyk hoe ek foto`s van die kinders op die strand 
neem.” Sy eerste foto is van `n seuntjie met kaal boudjies wat 
sukkel om sy swembroek op te trek. Toe neem hy `n dogtertjie af 
wat gril vir die nat sand tussen haar toontjies. Toe haak hy sy 
selfoon uit sy gordel. “Ek moet nou eers vir iemand `n SMS stuur.” 

Sy trek hom aan sy mou toe hy sy selfoon bêre. “Wouter, 
gou, fokus op daardie seuntjie. Hy mik om die emmertjie water oor 
die slapende man om te keer.” 



“O, kyk daar`s `n perd!,” roep `n meisie langs Sonnika 
opgewonde uit. Sonnika kyk waarna almal staar en sien `n ruiter op 
`n spierwit perd in die vlak water aangery kom. Hy het `n lang 
swartbroek en stewels aan. Die langmoue van die wit hemp, staan 
bol in die wind. Sonnika herken hom toe hy nader kom en sy 
swartkop laggend agteroor gooi. “Anton!” roep sy verras uit en 
hardloop. Hy hou die perd langs haar in, leun oor, gryp haar om die 
middel en lig haar voor hom op die perd. 

“Ek het jou kom haal,” fluister hy teen haar oor en waai vir 
Wouter, “Dankie, ek skuld jou.” Hy stuur die perd met `n draai oor 
die nat sand en ry terug. Sonnika lag van plesier en leun ekstaties 
gelukkig teen sy groot lyf aan. Sy is nie meer die dogtertjie by die 
pretpark wat benoud aan die perdjie vashou, bang dat sy sal val 
nie. Sy sal nooit weer bang wees nie. Haar ridder het haar met sy 
wit perd kom haal, maar dis nie die einde van hul storie nie, dis 
maar net die begin. Hulle gaan vir altyd gelukkig saam wees soos 
in haar stories. 
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