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Vasgevang - 50. Die Oomblik van waarheid 
 

Hoekom antwoord sy nie? Waar is sy? Die bekommernis klem sy 
maag. Wat as sy haarself leed aangedoen het? Wat as hierdie 
trauma té groot was vir haar en sy besluit het die lewe is nie meer 



die moeite werd nie? Wat as sy intussen nog patrone iewers gaan 
uitgrawe het en die sneller nog een keer getrek het en hierdie keer 
vir haarself?  
 

 
Die Skrif van Onheil - 49. Skaakmat 
 
CNN is nog besig met dieselfde nuus. Morrison skakel van die een 
na die ander kanaal oor terwyl hy sy kop skud. Dieselfde nuus 
speel orals onophoudelik af en uiteindelik skakel hy die TV af en 
draai hom in die stoel om, vou sy arms oor die rugleuning en gluur 
van Nico na Francois. “Die hele fokken wêreld weet! Waar die fok 
was julle tot nou toe! Julle fokken verdwyn by die trappe af en 
daarna fok almal!”  
 
Hy swaai sy hand woes in die rondte. “Watter fokken vergadering 

is hierdie?” 
 

Hart sonder remme - Hoofstuk 28 

”Hokaai, jy`s verniet so opgewerk.” Haar wange vlam van 
verleentheid. “Wat dink jy van my? Anton het iemand gekry om by 
ons te bly. Dominee Malan het voorgestel dat ek saam met Anton 
moet gaan om seker te maak ek sal aanpas op die plaas en sodat 
ons mekaar beter kan leer ken.” Gelukkig weet Wouter nie dat 
hulle halsoorkop wou trou nie.  

 



 
Voorbladfoto deur Valeriy Andrushko @voodushevlyonniy 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 
50. Die Oomblik van waarheid 



 
Die 4x4 jaag roekeloos in die smal bospad af en mis rakelings 

takke van die bloekoms wat van weerskante die pad bedreig soos 
reuse zombies en vir hom voel dit asof die takke hom wil gryp en 
vashou. Maar uiteindelik skiet die bakkie die oopte in. ‘n Wind 
trek en stoot die boomtoppe terwyl die bakkie in die regte rigting 
koers kies voordat dit rof remme aanslaan en oor die los grond tot 
stilstand kom tussen die wit Mercedes, die Mini Cooper en die 
sportmodel BMW. 
 
Leo spring haastig uit en kyk verskrik na die groot huis met die 

oop voordeur. Dis doodstil en hy soek, maar vind nêrens enige 
teken van lewe nie. Slegs ’n onheilspellende, doodse stilte! Die 
enigste geluid is die sterk wind wat rondmors daar hoog in die 
boomtoppe. Die bome fluister onder mekaar asof hulle hierdie 
verwarde besoeker bespreek. 
 
Leo hardloop in die rigting van die voordeur. Waar is sy? Is sy 

besig om daar binne op ‘n hopie te sit en huil? Hy skree terwyl hy 
oor die stoep hardloop: “Chloe! Chloe, waar is jy?” 
 
Die donkerte van die sitkamer belemmer sy sig toe hy binnegaan 

en hy steek vas in sy spore en soek fokus maar hier is nie ‘n siel 
nie. Geen lyk met ‘n koeëlwond nie! Hy hardloop met die gang af 
na die kombuis aan die einde daarvan. “Chloe! Waar is jy Chloe?” 
 
Hoekom antwoord sy nie? Waar is sy? Die bekommernis klem sy 

maag. Wat as sy haarself leed aangedoen het? Wat as hierdie 
trauma té groot was vir haar en sy besluit het die lewe is nie meer 
die moeite werd nie? Wat as sy intussen nog patrone iewers gaan 
uitgrawe het en die sneller nog een keer getrek het en hierdie keer 
vir haarself?  
 
Leo bars by die kombuis in en kyk verward rond. Niemand nie! 

“Chloe, antwoord my! Waar is jy!” 



 
Geen lyk met ‘n koeëlwond hier ook nie! 
 
Hy staar verward na die oop agterdeur en hardloop soontoe en 

steek vas en frons, want dit lyk asof iemand hierdie deur van buite 
oopgebreek het? Die slot het heeltemal na buitetoe uitgebreek. Wat 
is hier aan die gang? Leo gaan met die trappies ondertoe na buite 
maar iets trek sy aandag en dan wip hy soos hy skrik en steek in sy 
spore vas aan die onderkant van die trappe. 
 
Hy kyk vas in die loop van ‘n .303 van ‘n grillerige man met ‘n 

verminkte gesig. Die man het hom in sy visier en sy een glasoog 
loer in ‘n rigting van sy eie. Koue rillings hardloop teen Leo te 
ruggraat af terwyl hy sy hande verskrik oplig. 
 
“Wie is jy? Moenie skiet nie!” 
 
Die man wys met sy kop in die rigting van die agterkant van die 

huis. “Wie is jy? Waar is Chloe?” 
 
Die man antwoord nie, maar lig net sy roer en korrel asof hy gaan 

skiet en Leo se hart begin al vinniger klop. Dit is te laat. Hy kan 
nie omspring en probeer binnetoe wegkom nie. Wat wag daar agter 
die huis op hom? Iets is nie pluis nie! Miskien moet hy net 
omspring! Miskien bluf die man net en sal nie skiet nie! 
 
Dit is asof die man sy gedagte lees en hy skud sy kop emosieloos 

heen en weer in ‘n waarskuwing. Die man wys weer in die rigting 
van die agterkant van die huis met ‘n beweging van sy geweer en 
dan korrel hy weer.  
 
Leo mik om soontoe te loop maar dan kyk hy eers weer na die 

emosielose, verminkte gesig. “Wat gaan aan? Wie is jy? Waar is 
Chloe?” 
 



Die man antwoord nie en laat sy roer sak en korrel op Leo se 
maag. Leo lig sy hande op.  
 
“Wag, moenie skiet nie! Is jy mal? Ek sal maak soos jy sê.” 
 
Snaakse woorde, dink hy, want die man het nog tot dusvêr geen 

woord geuiter nie. Leo draai en loop stadig na agter terwyl dit voel 
asof die roer sy rug kielie. Hy voel al hoe skeur die patroon deur sy 
rug en sien hoe bars dit by sy bors uit met die bloed wat voor hom 
uitsprei. 
 
Wat is aan die gang? Waar is Chloe? Leo kom om die hoek van 

die plek en steek met ‘n skok in sy spore vas. Hy kan nie sy oë glo 
nie! Afgryse en vrees oorweldig hom en hy oorweeg dit om die 
hasepad te kies. Hy moet net hier wegkom! Maar net so vinnig as 
wat die idee gekom het, verdwyn dit want hy weet daar is geen 
manier nie. 
 
Hy verloor alle hoop en voel hoe magteloosheid oorneem. Dit is 

alles verby want Chloe, Isaac en Hunter staan hier reg voor hom en 
gluur hom verwytend aan en sy vra: “Hoe kon jy Leo? Was dit 
alles net vir die plaas? Wou jy die plaas en my net vir jouself 
gehad het? Hoe kon jy so selfsugtig en gevoelloos wees? Was alles 
net een groot toneelspel vir jou?” 
 
Hunter is aan Chloe se sy en ‘n onbekende man aan Isaac se sy en 

Leo sien Joss met sy rug teen die muur teen die huis sit. Hy is 
ordentlik met sy eie kleefband vasgebind. Selfs sy mond is 
toegedraai sodat hy nie ‘n woord kan uiter nie. Die band is vele 
kere om sy arms gedraai en om sy bobene om sy beweging te 
beperk. Dit is snaaks om sy onverskrokke broer so hulpeloos te 
sien.  
 



Daar staan ‘n jong man by Joss en nog twee jong manne rig op 
die oomblik hul pistole op Leo en hy het nie ‘n kat se kans om hier 
weg te kom nie, behalwe as hy geskiet wil word. 
 
Chloe praat weer: “Leo, het jy niks vir jouself te sê nie? Ek 

wonder net of jy enigiets vir my gevoel het? Of het jy my net nodig 
gehad omdat jy die plaas vir jouself wou hê?” 
 
Joss kyk met bekommerde oë na Leo en swaai sy kop woes heen 

en weer soos hy hom probeer waarsku om niks te sê nie.  
 
Hunter glimlag vir hom. “Te laat, ou bees, ek het oorgenoeg 

bewyse teen julle tweetjies om julle vêr weg te bêre en hierdie keer 
kom jy nie weer uit nie.” 
 
Leo kyk magteloos na Chloe terwyl die man aan Isaac se sy 

naderkom en sy boeie uithaal. 
 
“Hou uit jou hande, Leo Baxter, ek is inspekteur Jack Welch van 

die Moord en Roof-afdeling in die dorp. Ons arresteer jou vir die 
vergiftiging van Clea en Tony Eastwood en die sameswering met 
jou broer, Joss Baxter, in die poging tot moord op Zoey en Lyle 
Wiggil én die moord op Quinn Wiggil.” 
 
Leo gehoorsaam en hou sy hande hulpeloos voor hom uit sodat 

Jack die boeie om hulle sluit.  
 
“Chloe, jy sal my nou nooit glo nie, maar ek wou jou so bederf 

het en het so baie planne vir ons gehad en hierdie was alles my mal 
broer se planne. Hy wou vir my ‘n plaas koop maar ek wou nie, 
want ek wou my lewe saam met jou deurbring, Chloe. Hy wou nie 
dat ek my hele lewe ‘n slaaf van julle familie gaan bly nie. Jy is die 
rede hoekom ek alles gedoen het, Chloe. Ek sou jou baie gelukkig 
gemaak het as net ek en jy die alleeneienaars kon wees van ons 
pragtige plaas, maar nou sal jy nooit verstaan nie.” 



 
Leo kyk verwytend na Joss. “Weer eens het jy alles verongeluk, 

Joss! Net soos destyds het jy weer alles vir my bederf!” 
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49. Skaakmat 
 



Francois maak die deur oop en hulle kyk in vier manne vas met 
gehoorapparate en koëelbestande baadjies en pistole gereed aan 
hulle sye. Die middelste man skud sy kop stadig heen en weer en 
praat met ‘n swaar Amerikaanse aksent en sarkastiese stemtoon: 
“Julle kom nie uit nie, dus kom ons nou maar na julle.” 
 
Hy is kort en stewig met kort, swart hare en lyk soos ‘n stoeier 

sonder ’n nek met blomore. Hy kyk Jack minagtend aan. “Ek sien 
die snellerverskrikte Jack die Verskriklike is saam met jou. 
Ontspan, Jack, los daardie Parabellum of ek druk dit persoonlik in 
jou hol in op.”  
 
Morrison stoot sy pad oop en skuur tussen Jack en Francois deur 

binnetoe. “Kom Heinrich, Marco en Alex. Hou die fort by die 
voordeur.” Die hemelbesem van ‘n Duitser buk met sy kop by die 
deurgang en volg Morrison terwyl die Engelsman en Portugees 
agterbly en die voordeur toetrek.  
 
Heinrich loop nie saam die sitkamer binne nie, maar gaan staan 

met sy rug teen die muur en sy hand op sy pistool terwyl hy almal 
dophou. Jack draai links en gaan staan in die oop kombuis teen die 
toonbank, draai na Heinrich en plaas sy regterhand agter sy rug op 
sy pistool. Francois gaan sit weer teen Jane op die rusbank. 
Morrison soek en vind die afstandbeheer op die koffietafel en vat 
een van die tafel se stoele en gaan sit met sy rug na almal voor die 
TV en skakel dit aan. 
 
CNN is nog besig met dieselfde nuus. Morrison skakel van die 

een na die ander kanaal oor terwyl hy sy kop skud. Dieselfde nuus 
speel orals onophoudelik af en uiteindelik skakel hy die TV af en 
draai hom in die stoel om, vou sy arms oor die rugleuning en gluur 
van Nico na Francois. “Die hele fokken wêreld weet! Waar die fok 
was julle tot nou toe! Julle fokken verdwyn by die trappe af en 
daarna fok almal!”  
 



Hy swaai sy hand woes in die rondte. “Watter fokken vergadering 
is hierdie?” 
 
Hunter antwoord: “Fokkol met jou te doen! Wie de hel het jou 

genooi? Ek dink jy beter liewers jou gat lig en jouself verwyder 
terwyl jy nog kan.” 
 
Nico keer vinnig. “Nee wag, majoor, u moet verstaan ons skuld 

die kolonel ’n verduideliking. Kolonel, ontmoet majoor Frederick 
Hunter. Hy is ‘n veteraan- operasionele oudsoldaat wat onder 
andere die Honoris Crux medalje vir dapperheid van president PW. 
Botha ontvang het. Majoor, ontmoet kolonel Joss Morrison, 
bevelvoerder van ons internasionale teenterrorisme-eenheid ...” 
 
Morrison val Nico in die rede: “En indien ek iets wil hê, spring 

presidente op aandag! Ou Poep, jou medalje beteken nou fokkol 
vir ons.” Hy wys met sy duim agtertoe na die stil TV: “Wat gaan 
ons doen omtrent daardie kak? Wanneer gaan julle ons nou vertel 
wat de fok is aan die gang?” 
 
Nico skud sy kop heen en weer. “Ons het verloor, die taakspan is 

te laat, die virus is reeds afgelewer en hy gaan toeslaan regoor die 
wêreld hierdie Vrydag om middernag ...” 
 
Hunter is die een wat hierdie keer onderbreek. “Dus kan jy jouself 

met al jou presidente en al hul stront saam verwyder want julle 
beteken almal nou fokkol. Julle Illuminati-beheerde wêreldjie kom 
Vrydag tot ‘n einde, dus dink ek dit is tyd vir jou om jou gat te lig 
en jouself te verwyder. Ons het belangriker dinge om te bespreek 
en julle is nie welkom nie.”  
 
Morrison kyk Hunter verontwaardig aan. “Is jy nou regtig ernstig, 

ou Poep, wil jy my nou werklik uitdaag? Daar is insluitend vandag 
nog vyf dae tot Vrydag en as ek my jazz op my blues-kitaar slaan 
sal julle ruk-en-rol op ‘n discobeat.” 



 
Morrison kyk vir Nico. “Indien hierdie ou Poep nog een keer sy 

bek oopmaak, slaap julle vanaand nog in Gitmo.” 
 
Nico praat vinnig sommer in Afrikaans. “Asseblief, Majoor, hy 

bedoel wat hy sê. Daar is altyd ‘n paar gunships met ‘n hele span 
navy seals gereed op sy instruksie. Hy sal ons in ‘n oogwink laat 
verwyder na Guantanamo Bay en dan is alles verby. Die ou speel 
nie. Hy sal dit doen. Geen woord meer nie, asseblief.”  
 
Hunter knik dat hy verstaan. 
 
Morrison kyk na Heinrich. “Kon jy verstaan wat hulle praat? Jy 

snap mos ‘n bietjie Nederlands.” 
 
“Jammer, hulle het te vinnig gepraat, Kolonel, maar dit klink asof 

Nico die majoor oorreed het om liewers stil te bly.” 
 
Morrison knik en kyk na Francois. “Francois, Nico praat hopeloos 

te veel en ek hou nie van sy vriende Jack die Verskriklike en 
majoor Dom Dutchman en hulle kak taal nie. Wie is daardie hoer 
wat so styf teen jou sit?” 
 
Francois antwoord hom emosieloos. “Jane is ‘n studentevriendin 

wat ek in die gimnasium ontmoet het, Kolonel. Sy is beslis nie ‘n 
hoer nie.” 
 
“Jou hoer sit styf teen jou jy in jou onderbroekie en sy in jou T-

hempie. Sê my Jane, het jy iets aan daar onder Francois se hemp?” 
 
Jane frons. “Dit het niks met jou te doen nie.” 
 
Morrison grynslag. “Jy weet, jy is reg. Daar is belangriker dinge 

as om heelnag liefde te maak. Die wêreld gaan immers vergaan. 
Nè, Francois? Francois verduidelik jy nou vir my waarheen het 



julle verdwyn nadat julle by daardie trappe af is en ook sommer 
hoekom ons julle sein verloor het.” 
 
Francois antwoord doodkalm. “Ons is via ‘n tonnel deur tot by 

die aangrensende kleinhoewe.” 
 
Morrison skud sy kop op en af. “Interessant, en Francois hoekom 

het ons julle sein verloor?” 
 
“Die ondergrondse tonnel het die sein afgesny.” 
 
Morrison frons: “Maar Francois, ons is ook deur daardie 

ondergrondse tonnel tot by die naburige kleinhoewe en ons het 
julle nie daar gekry nie. En ons het die hele tyd duidelike sein 
gehad na die beheerkamer, Francois. Hoe verklaar jy dit?” 
 
Francois skud sy kop kamstig stomgeslaan. “Nee, ek sal nie weet 

nie, Kolonel, die sein was seker maar sleg toe u ons verloor het?” 
 
“Bullshit! Julle almal hier is Bullshitters. Waarheen het julle 

verdwyn en wat weet julle? Ek wil nou weet of dit is Gitmo toe 
met julle!” 
 
Nico antwoord vinnig. “Ons het ‘n geplante slimfoon van 

professor Johan daar gevind en hy het ons via ‘n video-oproep 
gewaarsku dat die spinnekoppe gisteraand uit die hemel gaan kom 
regoor die wêreld. Die goed het die stadsligte gebruik om hulself in 
te nes in die dreineringstelsels in elke stad wat ligte gehad het 
regoor die wêreld. Hulle is nou besig om te vermeerder en 
hiberneer en gaan Vrydag uit die dreine kom en almal in die stede 
en dorpe aanval, siek en waansinnig maak. Julle kan miskien 
deskundiges intussen in die dreine afstuur en sien of daar ‘n manier 
gaan wees hoe julle die goed sal kan uitroei voor Vrydag 
middernag maar volgens Johan is daar nie ‘n manier nie. Die 
professor het ons aangeraai om ‘n vergadering te reël gisteraand 



met al die mense wat ons graag wil red sodat hulle die goed uit die 
hemel sal sien kom en ons glo en saamwerk. Dit is hoekom ons 
hier vergader omdat ons wil reël vir ‘n uittog uit die stad vir wie 
ook al saam met ons wil werk sodat ons hulle kan red. Ons wil ‘n 
gemeenskap buite, weg van stadsligte, bymekaarkry wat vir hulself 
sal kan sorg.” 
 
Morrison glimlag en klap stadig speels hande. “Mooi Nico, ons 

het darem so klein bietjie waarheid uit julle gekry. Ons weet van 
die Eastwood Estate en hierdie ou Poep wil nogal die Sherif wees. 
Dit is hoekom julle hierdie vergadering gereël het want die Sherif 
gaan slaankrag nodig hê. Wapens, ammunisie en plofstof, onder 
andere, nie waar nie? Ons het immers jul vergadering gisteraand in 
die konferensiesaal afgeluister, menere en hoer.” 
 
Hunter het lank genoeg stil gebly. “Julle weet dus wat aangaan. 

Hoekom speel jy dan speletjies?” 
 
Morrison sit sy vinger voor sy lippe en praat met ‘n baie 

sarkastiese stemtoon. “Vertroue! ‘n Mens kan niks regkry indien jy 
nie mekaar vertrou nie en die vertroue van julle vir ons is werklik 
baie min en dus is die vertroue van ons vir julle nog minder. Ons 
weet so bietjie, maar glad nie alles nie, soos byvoorbeeld: 
waarheen julle op daardie verdomde kleinhoewe verdwyn het. Dit 
is nog ‘n geheim. Ek weet die geplante slimfoon is ‘n bogstorie en 
julle wil ons nie die waarheid vertel nie en daarom gaan ons julle 
van nou af soos valke dophou. 
 
“Net so terloops, ons het ons deskundiges in die dreine afgestuur 

en wat hulle daar gevind het was uiters interessant. Daardie is nie 
spinnekoppe nie. Dit lyk maar net soos spinnekoppe. Daardie goed 
is nanotegnologie en genetiese manipulering wat geen gelyke op 
aarde het nie. Dit sal werklik onmoontlik wees om van die goed 
ontslae te raak. Dit lyk soos ‘n dik rubberlaag wat teen die 
dreinwande vaskleef asof dit deel daarvan is en vermeerder teen ‘n 



ongelooflike tempo. Julle is reg. Dit is te laat en ons het reeds die 
elite in kennis gestel en is besig om verskeie weermagpunte op 
strategiese plekke op te rig waar daar geen stadsligte was nie. Ons 
gaan die elite na hierdie plekke verwyder.” 
 
Jane vind Morrison se woorde ontstellend. “Wie is dié 

sogenaamde elite? Wat van die res van die wêreld? Gaan julle 
niemand waarsku nie?” 
 
“Liewe hemel, nee! Stel jou voor almal gee gehoor en vlug. Dit 

sal ons redding van die elite in die wiele ry. Maar gelukkig sal die 
meeste mense in elk geval nie luister na enige waarskuwings nie. 
Julle groepie voer iets in die mou en vertel ons nie die volle 
waarheid nie. Ons taakspan gaan dus die Eastwood Estate 
oorneem. Julle soek wapens en sekuriteit en ons is die antwoord. 
Ons span sal van nou af julle sekuriteit en wet en orde wees.” 
 
Hunter protesteer: “Nee dankie, ons sal ons eie organiseer ...” 
 
Morrison frons minagtend in Hunter se rigting. “Ou Poep, jy kan 

die polisie wees, oukei. Ons is die weermag en ek die president. Jy 
sal aan my rapporteer: einde van die storie. Ons gaan ons eie 
weermaggie met helikopters, weermagvoertuie en brandstof 
organiseer. Ons gaan wagtorings oprig en brandwagte 24/7 op die 
uitkyk hê. Erken dit nou! Julle sekuriteit gaan uitstekend wees 
saam met ons. Terselfdertyd gaan ons julle van nou af permanent 
dophou want ons vertrou julle net mooi niks nie.”  
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Later die aand, bel hy. “Ek sit hier in die hotel en name krap op `n 
koerant, maar ek kan aan niemand dink wat by ons kan bly nie. My 
ouma en oupa bly in Oos Londen, maar albei is betrokke by die 
kerk. My oupa is die koster en ouma die orrelis. Ek wil oorkook 
van frustrasie. Kardoesie, ek wil by jou wees.” 

“Nou hoekom kom jy nie?” Sy wil haar tong afbyt en wens 
sy kon die woorde terugtrek. 

Sy hoor hom sug. “Ek is nie sterk genoeg om weer te loop 
nie. Selfs dominee Malan sal my vanaand by jou weg kry nie. Hy 
preek dat `n ou versoekings moet vermy en dan plaas hy my voor 
die grootste versoeking van my lewe. Ek het sommer lus en bel 
hom, hy sal ons dadelik trou as hy hoor hoe swaar ek ly.” 

Sonnika lag. Haar hart gaan soos `n mal ding aan die spring. 
“Bly liewer waar jy is, maak jou oë toe en slaap,” probeer sy haar 
fout regstel.  

Sy sukkel om te slaap en dis nie net te wyte aan die 
drukkende hitte nie. Anton se stem eggo in haar ore. Half twaalf 
vlieg sy regop toe sy die klokkie hoor lui. Sy skakel die lig aan en 
bang hy sal weggaan, pluk sy `n kamerjas aan. Sy kan nie waag dat 
hy haar in die kort slaaphempie sien en haar weer op haar kaal 
naeltjie soen nie. In haar haas, stamp sy `n glas water van die kas 
af. Haar hande bewe, sy sukkel om die deur oop te sluit.  

Hy slaan haar asem weg toe sy hom in die lig van die tent 
sien staan, groot en hartbrekend manlik in blou jeans. Sy hare 
deurmekaar, sy blouhemp skeef toegeknoop. Hy druk die klokkie 
in sy broeksak en met `n weerlose trek om sy mond, bly hy onseker 
staan. Dis nie die kyk van `n roekelose waaghals nie, dis die kyk 
van `n radelose man wat met sy hele wese na haar roep. Spanning 



vibreer tussen hulle. Nie een van hulle praat of beweeg nie, hulle 
staar net met onversadigde hunkering na mekaar. 

“Ek kan jou nie hier los sonder `n verloofring aan jou vinger 
nie. Kan ek jou môre-oggend agtuur kom oplaai?” 

Sy knik, te aangedaan om hom te antwoord. Toe hy sy arms 
oophou, loop sy in sy omhelsing in. Oomblikke lank hou hy haar 
net styf teen hom vas. Toe groet hy haar met `n smagtende soen, 
loop uit en rits die tent toe. 

Die volgende oggend is hulle by die juwelier toe hy oopsluit. Hulle 
besluit op `n verloofring met diamant in die middel van `n goue 
ster en oorgretig stoot hy die ring net daar in die winkel aan haar 
vinger. 

Buite hou sy haar hand op sodat die son op die diamant val. 
Impulsief gooi sy haar arms om sy nek en soen hom net daar 
tussen die voetgangers op die sypaadjie. Sy los hom verleë toe `n 
wolwefluit agter hulle opklink. Anton lag en trek haar besitlik 
onder sy blad in. Sy is hartseer toe hulle later moet groet. Hoekom 
het sy hom liefgekry? Sy wou nooit weer aan iemand geheg raak 
nie. Sy wou nie afskeid neem nie. 

 

Twee dae later bel Anton haar. “Sonnika, jy kan maar begin pak, 
ek kom jou oor-môre haal,” vertel hy opgewonde sonder om te 
groet. “Ons het `n kuiergas en sy is opgewonde om jou te 
ontmoet.” 

“Regtig? Wie is so dapper?” lag sy. Sy kan raai hoe sy oë 
nou glinster van binne-pret. 

“Nee, dis`n verrasing. As jy nie betyds klaar is nie, sal ek in 
die hotel oorbly en jou help om die yskas te ontvries en in te pak.” 



“Ek moet nog met Wouter praat en ek weet nie hoe nie.” 

“Ek het hom voorberei en jou ouers gebel. Hulle is 
opgewonde. Hulle dink `n kuier op die plaas sal jou goed doen. Ek 
het hulle belowe dat ek mooi na jou sal kyk.” 

“Ek wou self met Wouter praat en by wees as jy my ouers 
vertel. Nou het jy sommer namens my besluit en oorgeneem. Sies, 
man.” 

“Ek het nie gedink nie. Jammer.” 

“Nee, jy dink nooit nie, jy storm sommer net in. As dominee 
Malan nie gekeer het nie, het ons halsoorkop getrou.” 

Hy is sonder woorde. As sy nou by hom is, sal sy ook nie reg 
kan dink nie, sy sal in sy arms spring. “Toemaar, ek is nie kwaad 
nie, ek is bly dat ons eindelik by mekaar gaan wees.” Sy is 
opgewonde, maar terselfdertyd onseker en benoud. Sy is so fyn 
ingestel op atmosfeer en nie gewoond om haar ruimte met ander te 
deel nie. Sê nou sy voel ingeperk en kry nie geskryf nie of sy stel 
Anton teleur? 

Die volgende oggend is haar kop dof van min slaap. Sonder 
om gesig te was of koffie te maak, staan sy in die tent en kyk 
onseker rond. Waar moet sy begin?  Sy het nie `n idee hoe lank sy 
op die plaas gaan kuier nie. Sy kan nie besluit watter boeke sy 
moet saam neem en watter moet bly nie? Sy lig die deksel van die 
slaapbank in die tent op waaronder sy haar boeke en 
skryfbehoeftes bêre en skud haar kop. “Sy kan nie waag om die 
boeke hier te los nie. Al gaan sy ook net vir `n paar weke plaas toe, 
dis te kosbaar. 

Gesteurd draai sy om toe sy iemand agter haar hoor hoes. “Môre, 
môre, Sonnika.”  Wouter staan agter haar in die tent. 



 Dit sal haar leer om nie die tent oop te rits voor sy aangetrek is en 
haar hare gekam het nie. Sy kan nooit wag om die nuwe dag binne 
te nooi nie. Selfbewus vee sy oor haar hare en pluk aan haar slaap 
hempie. Weet hy nie dis ongeskik om na haar te staar nie? 

“Wat soek jy so vroeg hier? Ek is nog nie gereed om gaste te 
ontvang nie?” ruk sy haar op. 

Hy antwoord haar nie, roer sy skouers ongeërg, buk oor die 
bank en tel `n koekie seep op. “Waarom sit jy seep sonder `n 
omhulsel tussen jou boeke?” 

“Dit help dat die boeke nie muf ruik nie. Kyk anderpad, ek 
wil my stortgoed gaan kry en kom kuier liewer later. Ek het nog 
nie eens koffie gehad nie.”  

“Gaan maak klaar, ek sal koffie maak.” Sy laat sak die deksel 
en mik na die woonwa om haar handdoek en toiletsakkie te kry. Sy 
vorder net twee treë toe hou hy haar aan haar hand terug en lig haar 
hand om die verloofring te bekyk. 

“Anton het my gebel om te sê julle is verloof. Gun my die 
voorreg, ek sal jou nooit weer vroegoggend met slaapdronk oë in 
nagklere sien nie.” 

“Wouter, nee. Moenie dit vir ons albei moeilik maak nie.” 

Met oë wat donker gloei van woede, kyk hy na haar. “Ek het 
van die begin af geweet Anton gaan jou oorrompel en hy het nie op 
hom laat wag nie.” 

Sy staan weg toe hy haar hand los en vou haar arms in `n 
beskermende gebaar om haar lyf. “Ek verstaan nie hoekom jy nou 
so ontsteld is nie. Jy was gewillig om Anton te help. Jy het gesorg 
dat ek op die strand is en selfs vir hom `n SMS gestuur om te kom, 
toe hy my met die perd kom haal het.” 



“Maar, ek het nooit verwag hy jou sal oorreed om voor die 
troue by hom in te trek nie. Ek het lus om hom... ” 

”Hokaai, jy`s verniet so opgewerk.” Haar wange vlam van 
verleentheid. “Wat dink jy van my? Anton het iemand gekry om by 
ons te bly. Dominee Malan het voorgestel dat ek saam met Anton 
moet gaan om seker te maak ek sal aanpas op die plaas en sodat 
ons mekaar beter kan leer ken.” Gelukkig weet Wouter nie dat 
hulle halsoorkop wou trou nie.  

“Sonnika, wat van die muurbal, jou woonwa, jou tuintjie, jou 
uitkyktoring? En wie gaan soggens saam met my fiets ry? En hoe 
dink jy gaan jy geskryf kry met `n man soos Anton. Hy gaan jou 
aandag opeis? Gaan jy dit regkry om hom ook af te skud, soos jy 
met my gemaak?” 
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