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Vasgevang se einde - 51. Die Laaste raaisel 
 
“Hoekom het hulle dit gedoen, Chloe?” 
 
“Hayley, daardie vraag het by my gespook. Ek het gewonder of alles 
net toneelspel was vir Leo. Toe hulle hom arresteer, het hy gesê dat 
sy broer glo vir hom ’n plaas wou koop maar ek was die rede 
hoekom hy nie van Eastwood Estate af wou padgee nie. Gelukkig 
het Hunter met inspekteur Jack Welch gereël en ek het die 
geleentheid gekry van om aangesig tot aangesig in die 
ondervragingskamer met hom te praat. 
 
 
Die Skrif van Onheil - 50. Die vestiging 
 
Hy kyk na Hunter en slaan oor in Afrikaans. “Wat gaan aan Hunter? 
Wie is die ou en hoekom moes ons alle ligte afsit eergisteraand? Ons 
sien snaakse nuus oor goggas wat uit die hemel geval het regoor die 
wêreld. Is hierdie besoek daaroor?” 
  
Morrison is duidelik geïrriteerd. “As jy nie omgee nie, praat Engels 
sodat ons ook verstaan. Hannes, wat het hulle gesê?” 
 
Hunter ignoreer hom en antwoord ook in Afrikaans: “Ek sou julle 
graag op my manier op alles wou voorberei maar hierdie ongeskikte 
vark het ons planne geannekseer en het internasionale slaankrag; dus 
is my hande afgekap.” 
 
Hart sonder remme 29 
 
Namiddag hoor Sonnika `n voertuig voor die tent stilhou. Sy gooi 
die rokkie in die tas sonder om dit op te vou en storm uit. Voor 
Anton die viertrek se deur agter hom kan toemaak, vou sy haar arms 
om hom. “Dankietog,  jy`s hier!” 

Hy lag, lig haar van haar voete af en soen haar. “Kom ons 
gaan in, ek wil jou bietjie vir bietjie proe voor ek jou opeet.” 

Van ‘mammoetpoep’ tot antibiotika (artikel) 
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bekendste seker dié wat materiaal afbreek in die grond en 
die Streptomyces wat ’n bron is vir antibiotika. 

En toe ontdek hulle dat die DNS van die bakterieëstamme 
uit die mammoet verrassend anders is as dié van bakterieë 
van ons tyd. En dit geld groot verskille. Die hele 
organisasie is anders. DNS-stukke lê anders ten opsigte 
van relatiewe posisie. En daar is ook stukke wat belowend 
lyk vir die ontwikkeling van nuwe antibiotika.  

Boonop kan dié ontledings dalk ook lig werp op die 
evolusie van hierdie soorte bakterieë deur noukeurige 
vergelyking tussen mammoetbakteriee en die 
hedendaagse.  

Hoe mooi sal dit wees as die oeroue bakterieë ’n 
antibiotikum kan maak wat die hedendaagse nie kan 
ontwikkel nie, maar of dit kan, sal nog gesien moet word, 
aldus professor Gilles Van Wezel.  

https://www.scientias.nl/nederlandse-onderzoekers-
wekken-40-000-jaar-oude-bacterien-uit-mammoetpoep-
weer-tot-leven/  

https://www.wikiwand.com/en/Actinobacteria  
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Voorbladfoto deur Valeriy Andrushko @voodushevlyonniy 
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Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 
51. Die Laaste raaisel 
 
Dit voel so onwerklik maar dit is waar. Alles is verby en 
hier sit sy teenoor Hayley voor haar lessenaar in haar 
kantoor.  
 
“Chloe, dit is nog moeilik vir my om te glo dit was die 
hele tyd Leo en sy broer wat agter alles gesit het. 
Maandagoggend bel hy nogal om my te sê dat jy nie by 
die winkel gaan opdaag nie, want jy het kamstig gebel en 
gesê jy is siek en lê in die bed en jy het jou foon afgesit.” 
 
Chloe skud haar kop verdwaas. “Hulle was natuurlik bang 
julle kontak Hunter as ek nie opdaag nie. Ek wonder net 
hoe hy beplan het om agterna te verduidelik as ek sou 
uitvind?” 
 
“Hoekom het hulle dit gedoen, Chloe?” 
 
“Hayley, daardie vraag het by my gespook. Ek het 
gewonder of alles net toneelspel was vir Leo. Toe hulle 
hom arresteer, het hy gesê dat sy broer glo vir hom ’n 
plaas wou koop maar ek was die rede hoekom hy nie van 
Eastwood Estate af wou padgee nie. Gelukkig het Hunter 
met inspekteur Jack Welch gereël en ek het die 
geleentheid gekry om aangesig tot aangesig in die 
ondervragingskamer met hom te praat. Dit het hulle gehelp 
met hulle saak want hy het oor alles gebieg terwyl hulle ’n 
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Van ‘mammoetpoep’ tot antibiotika 

Deur Gert van Jaarsveld 

 

Die mediese wetenskap worstel al jare lank met die 
probleem van weerstandigheid teen antibiotika of 
antibiotikaresistensie. En daardeur dreig siektes wat 
effektief behandel kon word, soos gonorree, nou om 
onbehandelbaar te word. Daar word koorsagtig gesoek na 
nuwe antibiotika. 

’n Mammoet wat 40000 jaar gelede gesterf het en in die 
permavries, d.i. die grond onder die yslaag, bewaar is, is 
onlangs ontdek en ontleed. Van die weefsel en 
derminhoud (‘poep’ Ndl.) vind hulle weg na Nederland. 
En dis hier waar die verhaal interessant raak. 

Die wetenskaplikes bestudeer die monsters in detail en 
ontdek spore van 40000 jaar oue bakterieë. Spore is in 
staat om jare lank te oorleef en ontstaan wanneer die 
bakterieë probleme ondervind om voort te bestaan. Die 
spore word dan versprei deur wind en insekte. Dit bevat 
die genetiese materiaal van die bakterieë en wanneer die 
omstandighede gunstig word, ontkiem hulle weer.  

Sou dit moontlik wees om dié spore in goeie 
laboratoriumtoestande te laat uitgroei tot selle wat kan 
vermenigvuldig?  

Inderdaad wek die wetenskaplikes ou bakterieë tot nuwe 
lewe. Hulle wek verskillende aktinobakterieë op. 
Aktinobakterieë word oral op aarde aangetref, die 
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“Wat praat jy? Hy het die meisies tot raserny gedryf 
deur sy kil afsydigheid. Jy is die eerste meisie wat hierdie 
casanova se hart kon verower. Geluk.” Sy staan op haar 
tone en trek hulle nader. “Baie geluk julle twee. Vertel my 
waar en hoe julle ontmoet het, ek vrek van 
nuuskierigheid.” 

“Later, ek gaan gou die fiets in die stoor bêre, dan 
bring ek tannie se tas.” Sonnika geniet dit om hom so 
verleë te sien. 

Nadat hulle koffie gedrink het wys hy hulle waar 
hulle slaapkamers is. Sonnika se kamer is spierwit en 
liggeel. Geel is haar kleur. Sy dra graag geel, as sy bedruk 
voel. Sy is besig om haar klere uit te pak toe Anton haar 
roep om te kom eet. 

 

Vervolg volgende week uitgawe 52 
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opname gemaak en ons deur ’n eenrigtingvenster 
dopgehou het.” 
 
“Dit moes seker ’n onaardige ervaring gewees het, 
Chloe?”  
 
“Dit was, Hayley. Daar sit die man wat my ouers vergiftig 
het met Clea se plant met sy hande en bene aan die tafel 
vasgeboei. Dieselfde man wat so baie pret saam met my 
op die plaas gehad het. Ons was almal so mal oor hom. Hy 
was so suksesvol met alles wat hy aangepak het. Hy het 
net nou die dag om my hand gevra. My gedagtes het terug 
geflits na so baie oomblikke, byvoorbeeld toe hy my op 
die kleinhoewe besoek het en my vertel het dat Tony ook 
aan hom op die plaas verskyn het. Hayley, hy het gehuil 
saam met my. Dit was alles toneelspel sodat ek moet glo 
Tony wil my terughê op die plaas, maar hy was só 
oortuigend ek kan dit nou nog skaars glo. Toe later het sy 
broer rose met 'n L op my bed gerangskik en dit het nogal 
gewerk want hulle het my so gemanipuleer dat ek werklik 
begin glo het Tony wou hê ek moet terug plaas toe en met 
Leo trou. Hayley, ek het gewonder wat aangaan in daardie 
man se kop. Dinge het net nie sin gemaak vir my nie. Dit 
is hoekom ek hom móés sien.” 
 
“Wat het jy toe uitgevind? Het jy darem nou min of meer 
antwoorde, Chloe?” 
 
“Hayley, dit is eintlik ’n baie hartseerstorie, soos ek gesê 
het. Joss het intussen skatryk geword deur sy kriminele 
bedrywighede en wou vir hom ’n plaas koop, maar Leo het 
net in Eastwood Estate belanggestel en dit het Joss baie 
gehinder. Joss wou Leo vergoed omdat hy die oorsaak was 
dat Leo alles in die lewe verloor het. Hulle vader, John 
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Baxter, was ’n selfgemaakte, multimiljoenêr plaasboer en 
sy twee seuns Joss en Leo het alles in die lewe gehad. Die 
oudste broer, Joss, het egter nooit in die plaas belanggestel 
nie, maar van kleintyd was dit Leo se passie. John het sy 
seuns ten volle ondersteun in hul drome en Leo was ’n 
gebore plaasboer. John het gesorg dat hy die beste 
opleiding kry en hy sou uiteindelik hulle familieplaas 
oorneem.  
 
“Joss was heeltemal ’n ander geval. Hy was besonder sterk 
gebou en het van kleintyd in die vegkuns begin belangstel 
en John het hom na die beste gimnasiums gestuur. Joss het 
die ouer mans wat hy daar teëgekom het, lelik ore aangesit 
en dit was duidelik vir almal dat hy besondere talente het. 
John en Joss het begin droom dat hy die wêreld se 
swaargewig hokvegter van alle tye gaan word. Hayley, ek 
wens jy kon daardie monster sien! Hy is nie net groot 
gebou nie; hy is een soliede spiermassa.” 
 
“Wat het dan verkeerd geloop? Hulle het dan alles gehad, 
Chloe?” 
 
“Gedurende Joss se matriekjaar op skool was daar ’n 
bende boelies met kriminele ouers onder die ouer leerlinge 
en Joss en die bendeleier het gereeld woordewisselings 
gehad. Een dag het dinge net te warm geraak en Joss het 
die ou uitgedaag en byna die hele skool se kinders het 
gedurende die lang pouse agter die pawiljoen vergader vir 
die geveg. Joss het die seun lelik verniel want hy was geen 
kompetisie vir hom nie en hy en sy drie bendelede pak 
Joss toe saam. Joss verloor toe alle selfbeheersing en hy 
breek een ou se nek, vergruis een se kop, breek al twee 
knieë van die ander ou en die rug van die laaste ou. Toe hy 
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“Dis ideaal vir vier of ses kinders.” 

Sonnika se hart sink in haar skoene. Kinders? Sy 
moenie vergeet van sy obsessie oor kinders nie. Hy vou sy 
arm om haar middel. “Kyk, hier`s baie bome vir `n swaai 
en selfs `n boomhuis, maar koffie sal nou lekker smaak.” 

In die kombuis wag twee vroue hulle in. “Welkom 
terug, meneer,” groet die ouer een en voel selfbewus aan 
haar bontkopdoek. Die jonger een staan reg met die 
koffiepot en groet skaam. 

Hy stel hulle trots aan sy toekomstige bruid voor. 
“A, ek hoor die fietsklokkie. Kom, Sonnika, ons kuiergas 
is hier.” `n Bejaarde vroutjie klim van haar fiets af, rugsak 
agter haar rug, tas voor in die draadmandjie. 

“Middag, ek is bly Tannie het gekom,” groet Anton, 
loop die trappe af, vat die fiets by haar, stut dit teen die 
muur. 

“Middag, mense. Meisie, kom wys my jou ring,” Sy 
lig Sonnika se hand op en bekyk die ring. Haar oë rek. “Ek 
kan nie glo jy`s verloof nie, Antonie.” 

“Tannie, gee my eers kans om julle voor te stel. 
“Dis Sonnika Shaw en Sonnika, dis tannie Frikkie Fourie, 
my voorman se ma.” 

“Aangename kennis, Tannie,” groet Sonnika 
blosend en druk die skraal hand. 

“Maar hoekom is Tannie so verbaas? Anton is die 
aantreklikste ou wat ek ken, ek is seker meisies het tou 
gestaan om hom aan te keer.” 
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“Ek sal jou darem eers met koffie laaf, dan gaan jy 
my help boeke inpak.” 

 

`n  Paar uur later sit Sonnika verras regop toe die bome 
voor hulle oopmaak en die  plaasopstal voor haar opdoem. 
Nuutbegin is `n blomme paradys. So ver as wat sy kan 
sien is kleurryke stuike, hang trosse blomme aan die bome. 

“Middag, meneer, juffrou,” groet `n man met `n 
oorpak en graaf in die hand. 

“Januarie, sluit oop en bring die bagasie in, 
asseblief.” 

Sonnika wag nie vir Anton om die deur vir haar oop 
te maak nie. Sy klim uit en staan in verwondering en rond 
kyk. “Anton, hoe het jy dit reggekry om die veld hier te 
kom neer sit?” 

“Ek het dit aan die natuur oorgelaat. Die Saaier het 
die saad hier gestrooi en my elke dag verras met `n nuwe 
blom of twee. Nadat ek die huis opgeknap het, het ek en 
Januarie ingespring om van die onkruid ontslae te raak en 
nat te maak. Kom, ons gaan huis toe.” 

Sy draai om en kyk na die huis van klip en steen 
met `n groen teëldak. En van waar sy staan kan sy die breë 
stoep sien wat rondom die huis loop. Wit stoele met helder 
bont strooikussings lok haar na die koelte onder die 
veranda. 

“Dis `n huis met karakter, maar dis heeltemal te 
groot vir een man.” 
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uiteindelik by sy sinne kom en besef wat hy gedoen het, 
slaan hy net daar op die vlug.  
 
“Intussen het die vermoorde en verminkte seuns se 
kriminele ouers saamgesweer om weerwraak te neem, die 
Baxters se plaas aangeval en alles afgebrand en verwoes 
asook die hele gesin uitgemoor. Leo was gelukkig nie 
daardie aand op die plaas nie, maar oornag het hy alles 
verloor. Dit is hoekom Joss skuldig gevoel het daaroor dat 
Leo van ’n skatryk seun wat die familieplaas sou oorneem, 
teruggegly het tot ’n arm plaasvoorman. Joss beland toe in 
die tjoekie en word ’n gevaarlike misdaadleier se 
vertroueling en lyfwag, en toe hy ontslaan word, begin hy 
’n geheime groep laksmanne versamel wat kontrakwerk 
doen en moeilike dinge vir die misdaadorganisasies 
uitsorteer. 
 
“Leo het intussen ’n plaasvoorman geword en hy het 
homself by twee vorige plase bewys met ’n goeie CV teen 
die tyd dat Tony hom aangestel het. Hy het homself net 
gevestig en sy voete op die Eastwood Estate gevind toe 
Joss hom kontak en voorstel dat hy sy werk as voorman 
moet los. Hy wou hom toe vergoed en sy eie plaas vir hom 
koop. Joss het nou genoeg geld weens sy kriminele 
aktiwiteite opgebou sodat hy vir Leo enige beskikbare 
plaas wat sy hart sou begeer, kon koop, maar 
onaangenaam was sy verbasing en teleurstelling toe Leo 
nie belangstel nie.  
 
“Ek moet sê, Hayley, ek kry geen ander rede waarom Leo 
net in die Eastwood Estate belangstel behalwe sy obsessie 
oor my nie. Die man het werklik onredelik verlief geraak 
op my en wou om daardie rede nie van die Eastwood 
Estate af padgee nie. Dit is al wat sin maak.” 
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Hayley rek haar oë. “Jy is reg, Chloe, dit maak baie sin as 
ek terugdink aan die man. Jy was altyd die middelpunt van 
sy wêreld. Maar hoe het dit gekom dat hy so vêr gegaan 
het om jou ouers te vergiftig? Hulle was tog mal oor hom 
en hy het goed met hulle klaargekom.” 
 
 “Joss kon nie aanvaar dat hy ’n arm plaasvoorman op die 
Eastwood Estate gaan bly nie en hom aaneen telefonies 
gekontak en alles uitgevis wat hier aangaan. Mettertyd het 
hy een en een bymekaargesit en besef Chloe Eastwood is 
die eintlike rede hoekom Leo behep is met ons plaas. Hy 
vra toe Leo uit oor my en begin saam met Leo glo dat hy 
’n goeie kans staan dat ek met Leo sal trou. Hayley, ons 
het werklik baie goed oor die weg gekom daardie tyd. Nou 
dat ek terugdink, besef ek hoe maklik hy die verkeerde 
indruk kon gekry het.  
 
“Gedurende hulle geselsies oor die plaas het Joss intussen 
van Clea se Monkshood uitgevind en gehoor van die 
Wiggils wat altyd die plaas via die bergpas besoek. Joss se 
kriminele brein het ’n duiwelse plan beraam en een dag 
kry Leo toe ’n pakkie deur die pos met ’n brief, ‘n bottel 
van Clea se whiskey en ’n peperduur Golden Cushion-ring 
vanaf Joss. Daar staan dat hy die brief moet verbrand 
sodra hy dit klaar gelees het. Joss vra toe in die brief vir 
Leo wat as hy met my sou trou en almal wat ’n aandeel in 
die plaas het, sou soos mis voor die son verdwyn en net 
ons twee bly oor. Leo sou dan saam met my die 
alleeneienaars wees van ’n plaas wat hy, net soos sy pa, 
self opgebou het eerder as om ’n arm plaasvoorman en 
slaaf van ons familie te wees.  
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Namiddag hoor Sonnika `n voertuig voor die tent stilhou. 
Sy gooi die rokkie in die tas sonder om dit op te vou en 
storm uit. Voor Anton die viertrek se deur agter hom kan 
toemaak, vou sy haar arms om hom. “Dankietog,  jy`s 
hier!” 

Hy lag, lig haar van haar voete af en soen haar. 
“Kom ons gaan in, ek wil jou bietjie vir bietjie proe voor 
ek jou opeet.” 

Binne in die tent trek hy haar in sy arms in en hou 
haar besitlik teen hom was. “Wat het Wouter so vroeg by 
jou kom soek?” eis hy in plaas om haar te soen soos sy 
verwag het.  

“Jy is tog seker nie jaloers nie?” snip sy. 

“Natuurlik is ek. Wat wou hy hê?” 

“Wat het jy vir hom gesê? Hy was onder die indruk 
ons gaan saambly.” 

“Mooi,” lag hy. “Ek het in my doel geslaag. Hy het 
mos voorgegee ek is die pa van vyf kinders om jou af te 
sit.” 

Toe `n bakkie voor die tent stil hou, los hy haar 
teësinnig en loop saam met haar uit. “Meneer Bekker het 
my gestuur om die bokse vir juffrou te bring.” 

“Dankie,.” Toe die man wegry omhels Anton haar 
en soen haar dat die wêreld met haar rondomtalie draai. Sy 
stoot hom uitasem weg. 
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Haar selfoon lui langs Wouter. Hy tel die foon op en 
hou dit met opset buite haar bereik, toe sy dit by hom wil 
vat. 

“Hei, Anton, jy is ontydig, ek drink koffie saam met 
jou verloofde. Jy moet…” 

Sonnika val amper om hom toe sy strek om die foon 
by hom te neem. “More Anton,” groet sy uitasem en gee 
Wouter `n waarskuwende kyk. “Wouter is sommer net 
aspris. Hy het aangebied om my boeke te stoor en vir my 
bokse te kry.” 

“Sonnika, ek het gedink om oormore te kom, maar 
miskien kan ek vandag hier wegkom. Ek kom met die 
viertrek, jy wil seker jou fiets saam bring. Sien jou.” 

Vervlaks! Sy het die foon oral saam met haar gedra 
en opgewonde gewag vir sy oproep en nou is hy vies. 
Wouter het hom met opset agterdogtig gemaak. Sy sal 
nooit die Adamsgeslag verstaan nie. Moet hulle altyd 
wedywer om hul manlikheid te bewys? 

Wouter staan op. “Moenie my so kwaai aankyk nie. 
Dit sal die gelukkige maat van my goed doen om vir 
oulaas `n bietjie te sweet.” 

Sy loop saam met hom uit. “Wouter, sal jy asseblief 
na my ou plekkie kyk, terwyl ek weg is?” 

“Ek sal so maak. Die nagwag en tuinier is darem 
ook hier om `n ogie te hou.”  Hy gee haar `n drukkie voor 
hy loop. Sy kyk hom met `n knop in haar keel agterna en 
draai om om haar klere in te pak.   
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“Hy verduidelik toe sy plan. Eers sterf Clea in haar slaap 
en ’n jaar later word ek mondig en die familie sal 
bymekaarkom gedurende my mondigwording en dan sterf 
Tony ook in sy slaap en die hele Wiggil-gesin verongeluk 
op die bergpas wanneer hulle Lyle terugvat kosskool toe. 
Hulle het gelukkig nooit vir Ronnie as kompetisie gesien 
nie, want hy was soos my stiefbroer. Hy het nie ’n aandeel 
in die plaas gehad nie, maar was slegs soos ’n werker.  
 
“Leo het nie dadelik gebyt nie, maar Joss het hom gereeld 
gebel en hom sistematies sielkundig beïnvloed en 
verduidelik hoe maklik die Monkshood dit gaan maak om 
skotvry weg te kom met moord. Tony het mos ’n slegte 
hart wat dit nog makliker maak. Een dag toe Leo ’n slegte 
dag gehad het en baie neerslagtig was, bel Joss toe weer en 
slaag daarin om Leo te oortuig. Hy was toevallig alleen in 
die huis en hy gaan pluk toe ’n stukkie van die plant en 
gooi dit in ’n klein bietjie van die bottel van Clea se 
whiskey wat Joss vir hom gestuur het. Leo het vir homself 
gesê indien hy die volgende dag anders voel, gaan hy dit 
weggooi, maar die volgende dag het hy net slegter gevoel 
en toe doen hy dit en Clea sterf daardie aand in haar bed. 
Toe was omkeer nie meer moontlik nie. Joss het nou totale 
beheer oor Leo gehad. 
 
“Hayley, nou dat ek terugdink, verstaan ek hoekom Leo ná 
Clea se dood skielik baie meer alleentyd saam met my 
gesoek het. Dit het eintlik teen hom getel want dit het 
Ronnie jaloers begin maak en veroorsaak dat ek alleentyd 
saam met dié twee manne op ’n subtiele manier begin 
vermy het.” 
 
“Hoe het Hunter hulle uitgesnuffel?” 
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“Hunter was eers op Quinn se spoor maar toe hy vermoed 
dat Quinn vermoor is, het hy verder begin soek. Leo was 
die volgende beste verdagte en daarna Ronnie. Hunter 
gaan toe Leo se verlede na en vind uit van die Baxter 
familie se teenspoed en sy broer wat opgesluit was en Leo 
begin baie verdag voorkom. Hy kom ook agter hy word 
dopgehou deur informante en hy besef dat indien dit Leo 
is, moet dit heel waarskynlik sy kriminele broer wees wat 
so iets sal organiseer. Hy flous toe die persoon wat hom 
dophou terwyl hy die tronk besoek waar Joss aangehou 
was en daar leer hy toe dat Joss die vertroueling en lyfwag 
van ’n kriminele leier was. Toe Joss ontslaan is, het hy 
soos ’n groot speld verdwyn en kort daarna het die polisie 
begin hoor van die Caretaker en sy groep laksmanne wat 
soos skimme in die onderwêreld dinge vir die 
georganiseerde misdadigers uitsorteer. 
 
“Intussen het Hunter gehoor van die spokery en begin 
vermoed dat die spook heel waarskynlik Joss moes wees. 
Hy het dadelik my plek besoek toe hy terug is vanaf 
George en ontdek toe Joss se spookgereedskap en taktiek 
en van daar het hy toe Joss op ’n naburige kleinhoewe 
ontdek en ’n afluisterapparaat daar opgestel. Dit is hoekom 
Hunter daardie aandete op die plaas met ons almal gereël 
het sodat hy daar op Leo se senuwees kon werk sodat hy 
vir Joss moes bel en hulle al hulle sondes moes bespreek 
en hy moontlik die bewyse, selfs vir die vergifting, so kon 
inwin. Hy kon niks doen voordat hy nie die bewyse gehad 
het nie, want die Monkshood moord was ongelukkig te 
perfek. 
 
“Hunter neem toe Lyle terug kosskool toe waar hy veilig 
sou wees en reël dadelik toe hy terug is met inspekteur 
Jack Welch van Moord en Roof om gereed te wees. 
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Hoofstuk 29 

 

“Ai, Wouter, man. Gaan sit. Ek is nou weer by jou. Ek 
moet gaan stort.” Toe sy later terug kom, wag hy vir haar. 
Moes hy juis vanoggend kom om die twyfel in haar aan te 
blaas? Sy kan nie wag om by Anton te wees nie, maar sê 
nou hul saam wees voldoen nie aan hul albei se 
verwagtings nie? 

Wouter het koffie gemaak. “Dankie, ek gaan hang 
net gou my nat handdoek op.” Sy sit haar selfoon in die 
verbygaan op die tafeltjie langs hom neer en vir die eerste 
keer voel sy ongemaklik in sy teenwoordigheid. Sy het 
nooit sy ligte geflirt met haar ernstig opgeneem nie. 

“Sonnika, wat was jou ouers se reaksie?” vra hy toe 
sy `n slukkie koffie drink. 

“Hulle hou van Anton. Ons het hulle `n paar keer 
geskype, hy is nie meer vir hulle `n vreemdeling nie.” Sy 
sien hoe hy na haar kaal voete kyk en vou dit selfbewus 
oormekaar. “Ek wil nie graag my boeke wat ek nie gaan 
nodig kry nie, in die tent los nie.” 

“Ek sal dit by my stoor, ek het baie plek. Jy sal 
bokse nodig kry, ek sal vir jou `n paar stuur.” 

“Dankie, dit sal baie help. Ek sal net dié uitsoek wat 
ek gaan nodig kry. Ek kan nie bekostig om te laat slap lê 
nie, ek moet skryf.” 
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Voorbladfoto deur Jernej Graj @jernejgraj 
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Intussen het Joss ons egter verdoof en vasgebind en 
Hunter hoor toe van al sy planne later oor die opname. Hy 
gebruik toe Joss se eie plan teen hom om hom   vas te 
trek.” 
 
“Genade, Chloe, nou maak alles sin.”  
 
***  
 
Dit is sewe jaar later op Lyle se 21ste verjaarsdag en almal 
baljaar weer heerlik in die swembad. Isaac trek uiteindelik 
Chloe uit die swembad en nadat hulle afgedroog het, trek 
Chloe hom saam in die gang na die stoep toe. Hulle staan 
onder die sterrehemel en Chloe omhels haar man. 
 
 “Isaac, dit voel so lekker om jou vas te hou vanaand hier 
onder die sterre. Daar gaan op hierdie oomblik so baie 
herinneringe deur my kop want so baie het gebeur vanaf 
daardie aand van my 21ste verjaarsdag. Dinge kon lelik 
verkeerd geloop het vir ons almal en ek is op hierdie 
oomblik so dankbaar dit het nie. Ons is nou getroud en 
Lyle het uiteindelik die plaas oorgeneem. Wie sou nou kon 
dink Zoey en Ronnie gaan afhaak en dit nog voor ons 
troue? Hulle moes dit jare gelede al gedoen het, Isaac, 
want hulle is nou so gelukkig. Isaac, Leo het hier waar ek 
nou staan, daardie Golden Cushion-ring vir my uitgehou 
en my hand gevra terwyl Ronnie daar in die donker deel 
van die stoep alles gehoor het en daarna vir Leo aangerand 
het. Soms wens ek dat ek eerder prontuit vir Leo gesê dat 
daar nie ’n manier is dat ek met hom sal trou nie. Miskien 
sou hy teen Joss se plan besluit het en my pa nog gelewe 
het.” 
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Isaac soen haar op haar voorkop. “Nee, Chloe, jy moenie 
jouself nou verwyt nie! Jy kon nooit so iets voorspel het 
nie, maar sê my, waar op hierdie stoep het jou pa daardie 
pyp van hom gerook? Jy het my nog nooit die plek gewys 
nie.” 
 
Chloe stoot hom effens agtertoe en dan trek sy hom saam. 
 
 “Kom ek wys jou. Dit is daar aan die einde van die stoep 
in die donker deel waar hy aspris geen ligte aangebring het 
nie sodat hy daar onder die sterre kon sit. Die rystoel is 
nog daar waar hy gesit en rook het terwyl hy heen en weer 
wieg.” 
 
Hulle loop dieper in die donkerte in maar begin skielik 
stadiger loop want die reuk van Rum en Maple maak hulle 
bewus dat hulle in ’n digte wolk tabakrook instap. Hulle 
stap stadiger en soek verward in die rigting waar die stoep 
by die rystoel moet eindig maar slaan hoendervleis uit en 
kleef mekaar styf vas. Die geluid van die rystoel wat heen 
en weer wieg, word nou baie duidelik. Hulle tuur saam na 
die stoel in die duisternis en uiteindelik begin hulle oë die 
stoel in die maanlig uitmaak, maar daar sit niemand in 
hom nie.  
 
Hy wieg net stadig heen en weer terwyl rookwolke kort-
kort in die maanlig opstyg. 
 
Die Einde 
 
Lees gerus Wanneer Onheil Liefde bring, boek 1 van Die 
Skrif van Onheil-reeks want die karakters in Vasgevang 
gaan baie belangrike rolle speel in Die Skrif van Onheil, 
boek 2. Die plaas Eastwood Estate word die skuiling van 
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“Ons het besluit op daardie pad by Bay West wat parallel 
met die N2 loop. Ons gaan van daar af sommer direk op 
die N2 klim.” 
 
“Gaan die stoet nie te lank wees vir daardie pad nie?” 
 
“Die meeste gesinne het, soos ons, mobiele huise bestel 
wat op die plaas afgelewer gaan word en gaan net met een 
voertuig deur soontoe. Daar is net ’n paar woonwaens 
sovêr ek weet, liefie.” 
 
Vervolg volgende week uitgawe 52 
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“Dit is alles wêreldse goed wat ons in elk geval nooit 
regtig nodig gehad het nie, meisie.” 
 
“Pa, ek haat hierdie verdomde armband. Het julle al ’n 
plan beraam hoe ons hulle gaan ontduik en betyds by die 
fort gaan uitkom voor Vrydagaand?” 
 
“Nee, ons moet nog bymekaarkom en daaraan werk, my 
skat, maar ten minste kan ons nou ’n kykie kry in hoe dit 
lyk op die plaas.” 
 
“Pa, ek het my doodgeskrik toe daardie weermagmense 
ongenooid by ons huis opdaag en die armbande om ons 
linkerarms kom sit het! Dink Pa Michael sal miskien ’n 
plan kan maak om die goed te dokter sodat hulle die sein 
verloor?” 
 
“Kadin, die teenterrorisme-eenheid se leier, Morrison, 
vertrou ons nie en hy vermoed ons voer iets in die mou. Ek 
dink hy vermoed daar is ’n geheime skuiling op daardie 
kleinhoewe en hulle is deur ’n foptonnel maar hy is nie 
heeltemal seker nie. Dit is hoekom hulle die armband om 
elkeen van ons agt wat by daardie trappe af is, aangebring 
het. Nou kan hulle ons volg en altyd presies weet waar 
elkeen van ons is want die armband dui ons posisie aan. 
Indien ons daarmee peuter, sal hulle dadelik weet. Dit is ’n 
huisarresstelsel. Ons sal nie vêr vorder nie dan het hulle 
ons en ek twyfel of Michael die stelsel sal kan uitoorlê.” 
 
Rene is meer bekommerd oor die onmiddellike gebeure. 
“Skat, waar gaan ons bymekaarkom voor dat ons die lang 
pad aandurf?” 
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oorlewendes van die plaag wat die wêreld in totale anargie 
gaan dompel. 
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Voorblad foto deur Racheal Lomas @maven_designs 
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Chloe kyk vir Morrison. “Kolonel, julle kom vat sommer 
net so oor op ons plaas; dus gaan julle ons gimnasium 
borg. Ek vat Hannes en Jane deur dorp toe vandag in ons 
vragmotor. Jane kies wat ons nodig het en Hannes teken 
die rekening. My man is ’n mediese dokter. Jy gaan ook 
intussen ’n veldambulans, apteek en teater organiseer wat 
hier sal arriveer voor Vrydag?” 
 
Morrison knik saaklik: “Ek is baie beïndruk, Chloe, en hou 
baie van die manier waarop jy dink. Okei, maar eers moet 
Hannes, Ronnie en Lyle die staanplekke van die mobiele 
huise en woonwaens bepaal. Ons verwag van hulle mag 
reeds later vandag hier arriveer en die res definitief more 
en daar kom ook weermagvoertuie, boumateriaal en 
krygsvoorrade. Ons sal moet ooreenkom watse 
versperrings en konstruksies aangebring moet word en die 
uitleg daarvan vandag nog voor hulle vertrek dorp toe.” 
 
Chloe gee Morrison ’n vuis en antwoord: “Reg so, 
Kolonel, kom ons klim sommer nou saam in ons bussie en 
ry oor na die groentetonnels toe dan doen ons dit sommer 
as ’n span, wat sê jy?” 
 
*** 
 
“Kom nou Kadin!” Jack raak nou baie ongeduldig met die 
vroumense. As dit nie verdomde grimering is nie, dan is 
dit die toilet. 
 
Kadin kom uitgehardloop en spring agter in die motor. 
“Dit voel so verkeerd om ons huis net so te los, heel 
waarskynlik vir die laaste keer, Pa! Daar is nog so baie 
goed daar binne.” 
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Morrison lig sy skouers saaklik. “Kom ons hoop jy is reg. 
Sou dit so wees, is al die ontwrigting en onkoste wat al die 
mense aangegaan het wat op die oomblik op pad is 
hierheen, verniet. Ons sal egter nie weet voordat dit te laat 
is nie en sal die gemeenskap hier moet beskerm tot ons 
seker is dit is veilig om terug te keer na normaal.” 
 
Ronnie praat met Hannes. “Hannes, ek en Lyle sal graag 
saam met jou wil werk om te verseker dat ons plaas se 
belange beskerm word en ons baat sal vind uit julle 
bedrywighede sou dit ’n vals alarm wees en julle weer 
vertrek.” 
 
Hannes glimlag. “Geen probleem nie, Ronnie, ek sal seker 
maak julle sal baie baat vind en baie ryker wees na hierdie 
avontuur.” 
 
Hunter glimlig vir Chloe. “Chloe, Jane is hier om Isaac te 
help om ’n kliniek te vestig want sy is derdejaarstudent in 
aptekerswese. Sy wil ook bystaan want ons gaan die 
polisiediens wees wat wet en orde gaan handhaaf. Jane is 
’n regte hokvegter. Sy ken nie vuurwapens nie en ek wil 
graag hê jy moet haar wysmaak. Ek dink julle tweetjies 
kan mekaar heelwat leer. Ek stel voor sy oefen jou in met 
haar tegnieke en jy leer haar daardie vuil streke van jou 
asook alles van vuurwapens ensovoorts. Ek dink selfs jou 
talent om te oorleef in die wildernis, mag in die toekoms 
toepaslik wees vir haar.” 
 
Chloe se gesig helder op en sy gee Jane haar vuis. “Ek het 
gedink daar is iets aan jou houding en nou weet ek. 
Welkom Jane, Lyle gaan baie opgewonde wees om te hoor 
ons het ’n regte hokvegter hier op die plaas. Ek dink jy kan 
ons help dan begin ons sommer ons eie gimnasium.”  
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 
50. Die vestiging 
 
Chloe en Zoey loop by die huis uit en kyk na die 
helikopter wat besig is om stadig te sak sommer hier voor 
die stoep. Batista en Buddy is hoogs ontstoke oor die 
reuse, rasende indringervoël wat lyk asof hy sy bas hier 
wil kom neersit. Ronnie het ook nou by sy werkswinkel 
uitgekom en kom loer wat aangaan. Dit is nie aldag dat ’n 
helikopter hier kom land nie. Hulle het net eergisteraand 
aan Hunter se snaakse versoek voldoen en oornag alle ligte 
op die plaas afgesit en nou land hierdie ding hier! Wat is 
aan die gang? 
 
Die honde bestorm die vreemde gedoente en blaf vir die 
insittendes soos dit gaan sit sodat Chloe nader moet 
hardloop en op hulle skree. Uiteindelik hoor hulle haar oor 
die geraas wanneer die loods die motore afskakel en die 
rotors spoed begin verloor en hulle gaan sit en bewe van 
opwinding aan weerskante van haar. 
 
Daar klim ’n kort stewige kêrel voor by die loods uit en 
toe herken hulle Hunter agter hom wat saam met ‘n 
swartkopdame en ’n gryskopman uitklim. Hulle kom na 
Chloe en Zoey toe aangeloop terwyl Ronnie ook nader 
loop. Die rotors gee hulle laaste snikke en kom met rukke 
tot stilstand. 
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Hunter stel almal bekend deur met sy hand van die een na 
die ander te wys. “Chloe en Zoey en Ronnie; Kolonel Joss 
Morrison, sy kollega, kaptein Hannes Haasbroek en Jane 
Starbuck is saam met my.” 
 
Hulle skud hand en Morrison vra in sy swaar Texas 
aksent: “Is julle die eienaars? Watter leeus is dit hierdie. 
Ek dog ons klim nie vandag uit daardie kopter nie; hulle 
lyk soos aggressiewe Bull Mastiffs?” 
 
Ronnie stel homself bekend. “Lyle is nie nou hier nie, 
maar hy is die eintlike bestuurder van die plaas. Hy is 
besig in die groentetonnels op die oomblik, maar ja, ons is 
mede-eienaars.”  
 
Hy wys na die honde. “Hierdie twee Boerboele is spesiaal 
geteelde Suid-Afrikaanse plaaswaghonde.”  
 
Hy kyk na Hunter en slaan oor in Afrikaans. “Wat gaan 
aan Hunter? Wie is die ou en hoekom moes ons alle ligte 
afsit eergisteraand? Ons sien snaakse nuus oor goggas wat 
uit die hemel geval het regoor die wêreld. Is hierdie 
besoek daaroor?” 
  
Morrison is duidelik geïrriteerd. “As jy nie omgee nie, 
praat Engels sodat ons ook verstaan. Hannes, wat het hulle 
gesê?” 
 
Hunter ignoreer hom en antwoord ook in Afrikaans: “Ek 
sou julle graag op my manier op alles wou voorberei maar 
hierdie ongeskikte vark het ons planne geannekseer en het 
internasionale slaankrag; dus is my hande afgekap.” 
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Hannes antwoord Morrison. “Ronnie wou net weet of ons 
besoek verband hou met die spinnekoppe en wat aan die 
gang is en die majoor het hom ingelig dat jy alle beheer 
oorgeneem het.” 
 
Morrison lyk baie geïrriteerd met Hunter en Ronnie en 
maak merkies in sy denkbeeldige swart boekie maar los dit 
vir eers. “Ek weet hierdie is julle plaas maar ek gaan reguit 
praat want dinge gaan nou baie vinnig gebeur. Ek moet 
eers vra of julle toe wel elke enkele liggie op hierdie plaas 
Saterdagaand afgesit het soos Hunter gevra het?” 
 
Hulle knik en hy gaan voort: “Vrydagaand gaan daardie 
goed wat uit die hemel gekom het waar daar ligte was uit 
die dreine kom en die mense aanval. Een byt en ’n persoon 
verander oor sewe dae in ’n waansinnige en hoogs 
aansteeklike mensvretende monster. Julle plaas is een van 
baie wat uitgekies is omdat daar geen lig was nie en waar 
ons voor Vrydag ’n weermagbasis gaan skep waar ons ’n 
gemeenskap gaan beskerm teen die anargie wat binnekort 
orals gaan heers. Ons is hier om saam met julle te beplan 
hoe ons die ding gaan doen. Hannes is ons siviele 
ingenieur en sal saam met julle die beste uitleg vir ons 
basis bepaal. Ons gaan wagtorings en versperrings rondom 
ons basis aanrig en ek stel voor julle plaashuis moet ook 
binne hierdie area wees vir julle eie beskerming. Ek weet 
dit is ’n mond vol en baie onverwags, maar daar is 
ongelukkig nie tyd om te mors nie.” 
 
Die eienaars kyk verdwaas en stomgeslaan na die 
besoekers voor Chloe eerste woorde vind: “Hoe is julle so 
seker dit gaan gebeur hierdie Vrydag? Wat as alles net ’n 
valse alarm is?” 
 


