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Chloe is moedeloos. Die greep hou haar enkels 

en arms ongenaakbaar vas en dit help nie sy 

beur daarteen nie, want sy is in ‘n hopelose 

posisie. Dan praat die onaardige stem weer hier 

reg in haar regteroor. “Chloe, skree hard agter 

my aan asof jy dit bedoel, verbeel jou jy is in die 

sitkamer en daar is ’n klop aan die voordeur en 

jy nooi iemand binne.” 
 
 

Die spanning knyp haar maag as sy versigtig 

vra. “Wat moet ek sê ..?” 



 
 
 
 

Sy ruk soos sy skrik toe die man skielik hard hier 

reg in haar oor skree. “Hunter, die voordeur is 

oop, kom binne asseblief!” 
 
 

Die lig gaan vir haar op. Nou weet sy vir seker dat 

hulle gevange gehou word deur die moordenaars. 

Die moordenaars wat Clea en Tony so vernuftig 

vergiftig het deur hulle whiskey te dokter, het nou 

toegeslaan en wil Hunter uitskakel. Die duiwels 

het dit so goed uitgevoer dat daar nie eers bewyse 

gevind sal word dat haar ouers vergiftig is nie. Die 

skimme wat haar familie se lewens verwoes, wil 

nou heel waarskynlik vir haar en Isaac gebruik en 

Hunter in ’n lokval lei en so vermoor en uitskakel. 

Hunter is natuurlik naby aan sukses. Sy wens net 

hy was nie so geheimsinnig nie en het haar eerder 

vertel wat aangaan. Sy wil skree uit frustrasie 

want hier is sy in die hande van een van die mans 

verantwoordelik vir die moord op beide haar 

ouers. Sy voel so hulpeloos want dit lyk asof hulle 

weer eens die hef in die hand het en Hunter gaan 

uitoorlê. Hoe gaan sy Hunter waarsku? Hulle is 

heeltemal in die mag van die moordenaars en die 

situasie lyk onmoontlik. 



 
 
 
 
 
 

~*~*~ 
 
 

Dis 25 Augustus 1987 en die sonsondergang in 

die Namib is weer eens absoluut asemrowend en 

transformeer die Ford Foot weermagbasis 

geleidelik. Ford Foot is naby Rundu wat grens aan 

die Okavangorivier. Angola lê net aan die oorkant 

van die rivier. Die basis verkleur soos die son 

geleidelik verander van ’n geel tot ’n oranje ronde 

lig op die horison. Die son sal uiteindelik as ’n 

ronde rooi lig oor die horison verdwyn voor die 

duisternis alles sal verswelg. Dis wanneer die tyd 

sal aanbreek vir die bykans onmoontlike 

selfmoordoperasie, by name Operasie Coolidge, 

van die twaalf operasionele soldate wat hier 

gereed is en wag vir aksie. 
 
 

Die bosoorlog is op ’n breekpunt. ’n Span  recces 

gaan binnekort diep in Angola invlieg en ‘n 

strategiese brug oor die Lombarivier probeer 

beskadig en so hopelik die vier vyandige brigades 

diep in Angola afsny van kritieke voorrade en 

toerusting en so hulle offensief verhoed. Dis 

dieselfde span wat deel was van die operasie in 

 
 



Port Namibe wat die Russiese tenkskepe gesink 

en tenkplaasinstallasies opgeblaas het en so die 

vyand verlam en ’n vorige offensief gestuit het. 
 
 

Soviet generaal Shaganovich was gedetermineerd 

en die Russe het ‘n reuse oormag ingevlieg soos 

nog nooit voorheen by die Lubango en Launda 

lughawens vir die grootste offensief nog. UNITA 

en Suid-Afrikaners moet verslaan word ten alle 

koste deur die oorname van die lug en die 

offensief van die vier brigades. Die offensief was 

gemik op die oorname van UNITA se basis in die 

suide by Mavinga en sou dan by Jamba hulle 

hoofbasis die doodsteek toedien, maar dis vir eers 

gestuit deur die Suid-Afrikaners. ’n Mortieraanval 

op die brigades by Catato Woods het hulle gestuit 

voordat hulle lelik seergemaak en verjaag is deur 

die effektiewe samewerking van Valkiri 

vuurpyllanseerders, die Ratel-90 teen-

tenkeenheid en die G5-battery. Nou moet die 

recces gebruik maak van dié geleentheid en die 

kommunistiese alliansie van Kuba, Rusland en 

die FAPLA se voorbereiding vir die volgende 

offensief in die wiele ry deur die strategiese brug 

te beskadig en die vloei van kritieke voorrade en 

toerusting te verhoed. 
 
 

Majoor Freddie Hunter (Hunter) en Stafsersant 

Anthony Eastwood (Tony) sit en ontspan saam 



voor hulle Ford Foot bungalow in die rustigheid 

van die sonsondergang terwyl die laaste minute 

aftik voor hulle vertrek op hulle 

lewensgevaarlike missie. Hulle loop al as 

boesemvriende saam vanaf skooldae. Hunter sien 

hoe Tony die brief neersit wat hy gelees het en ’n 

foto wat daarin was, bestudeer voor hy dit wegsit 

en sy pyp begin stop met Rum en Maple tabak. 

Tony kry sy pyp aan die gang en trek ’n paar diep 

teue voor hy uitblaas terwyl hy staar na die 

sonsondergang. Hunter ken daardie kyk van hom, 

hy wonder wat hinder Tony want hy rook net 

daardie pyp as hy peins oor iets daar vêr op sy 

familieplaas. Hy hoop nie dat slegte nuus sy 

konsentrasie nadelig gaan beïnvloed nie. Dit sal 

’n baie slegte ding wees. 
 
 

“Wat pla nou Tony?” 

 

Tony antwoord nie, maar gee weer twee trekke 

terwyl hy die brief aangee vir Hunter. Hunter kry 

nooit briewe nie, want daar is niemand wat skryf 

nie. Hy het geen familie oor nie en verkies dit so 

want dit maak hom baie effektief in wat hy doen 

as ’n recceleier. Tony is ’n enigste plaasseun en 

sy ouers wag dat hy terugkom en hul familieplaas 

oorneem. 
 
 

Hunter vat die brief by Tony en lees, dis nie die 

eerste keer nie en hy herken die mooi skrif van 



Tony se ma. “My liefste Anthony. Ons mis jou en 

wil jou nie graag ontstel nie, my seun, en hoop jy 

lees hierdie brief op die regte tyd. Ons wil nie jou 

steur terwyl jy besig is nie, want ons besef dit 

mag lewensgevaarlik wees. Ons het egter geen 

keuse nie en moet jou oor iets baie belangriks 

inlig, my seun. Onthou jy jou laaste winter van 

1984 toe jy op verlof gekuier het hier by ons? Jy 

het een aand in ’n nagklub intiem verkeer met ’n 

pragtige jong dametjie, genaamd Clea. Anthony, 

sy het net jou naam geken toe sy verwagtend 

geraak het met jou kind. Zoey is gebore op 1 

Maart 1985 en daarna het Clea vir jou begin soek, 

my seun. Sy het uiteindelik uitgevind waar jy 

skoolgegaan het en is nou hier op Eastwood 

Estate. Hulle woon nou hier op die plaas en ons 

wag almal vir jou. Ons kom goed oor die weg, sy 

is die wonderlikste mensie, my seun. Ek is seker 

julle gaan ’n mooi familie maak en sal gelukkig 

wees. Los die oorlog en kom sorg vir jou familie 

so gou moontlik, Anthony. Kyk asseblief mooi na 

jouself want jy is nou ’n pa. Verwag binnekort ’n 

brief van Clea, sy wou my eers ’n geleentheid gun 

sodat ek jou kan waarsku en inlig. Ons sluit ’n 

foto van Clea met jou dogtertjie, Zoey, in.” 
 
 

Hunter kyk met ongeloof in sy oë na Tony. Tony 

haal die foto uit sy sak en gee dit vir hom aan. 

Hunter herken die pragtige blonde Clea 



onmiddellik. Hy onthou hoe hy en Tony saam was 

by die nagklub daardie aand. Hy onthou hoe Tony 

en Clea dadelik gekliek het toe hulle mekaar daar 

raakloop. Hoe hulle heeltemal van alles en almal 

rondom hulle vergeet het en net inmekaar gesmelt 

het daardie aand. Hy kon sien Tony het haar 

moeilik uit sy gestel gekry toe hulle terug was in 

die oorlog. Recces moet maar noodgedwonge so 

maak want hulle voel dit is nie regverdig teenoor 

die wat agterbly daar onder in Suid-Afrika nie. 

Hulle lewens hang altyd aan ’n draadjie. Hunter 

onthou hoe Tony en Clea daardie aand stilletjies 

saam verdwyn het en nou lyk Zoey so oulik in 

haar arms hier op die foto. 
 
 

Hunter skud sy kop heeltemal verdwaas en gee 

dit terug aan Tony. “Die tydsberekening kon 

seker nie slegter gewees het nie, my maat.” 
 
 

“Moenie worry nie, Hunter, ek gaan net nog beter 

konsentreer as in die verlede, ons gaan soos 

gewoonlik die Kommies se gatte weer goed 

skop.” 
 
 

~*~*~ 
 
 

Die skerp soekligte van die vyand wat die brug 

beskerm, begin nou die rivier behoorlik penetreer 

soos die ses pare duikers naderkom so diep 



onderwater as moontlik. Hulle ploftoestelle is 

gereed vir ontplooiing. Die missie was suksesvol 

sovêr. Hulle het gisteraand 70 kilometer noord 

met ’n Puma helikopter geland. Hulle het as pare 

met Klepper kano’s en paddamantoerusting 

afgeroei en met sonsopkoms hulself en die kano’s 

versteek op die oewer. Daar het hulle geskuil en 

gehidreer en met sonsondergang die rivier 

afgeswem. Die rivier is gevaarlik vol 

mensvreterkrokodille, maar hier is hulle nou 

almal ongeskonde en dis nou hierdie oomblik wat 

tel. Dis nou of nooit! Gaan hulle dit regkry en 

genoeg skade aanrig aan die brug sodat die 

vyandelike magte magteloos afgesny is van hulle 

lewenslyn uit die noorde? 
 
 

Hunter en Tony is die voorste paar. Skielik is daar 

onder die oppervlak ’n opgerolde versperring van 

lemmetjiesdraad voor hulle en daar is nie ’n 

manier om te vorder nie. Hulle splits en elk soek 

’n moontlike opening aan weerskante maar kom 

weer terug bymekaar wanneer hul geen plek vind 

nie. Hunter beduie vir Tony hulle sal moet 

probeer bo-oor die lemmetjiesdraad. Dis ’n 

gevaarlike risiko maar dis die enigste manier en 

hulle het nie die hele pad verniet gekom nie. 

Hunter kom versigtig tot net onder die oppervlak 

en sien die rivier vloei gelukkig hoog genoeg 

sodat hy net-net kan oorglip sonder dat hy die 



oppervlak breek. Hy glip versigtig oor die 

lemmetjiesdraad en voel verlig toe hy anderkant 

uitkom sonder dat die lemmetjies sy duikpak 

vasgryp en Tony volg hom ook sonder voorval. 
 
 

Weer kom hulle voor ’n volgende versperring tot 

stilstand en glip weer oor en nog een en nog een. 

Hulle is nou baie naby aan die pilare onder die 

brug. Die volgende versperring is egter hoog en 

hulle besef hulle het nie ’n keuse nie en sal 

definitief die oppervlak redelik hoog moet breek 

ten einde die lemmetjies se greep vry te spring. 

Hunter skiet uit die water en glip oor en Tony 

volg vinnig. Skielik hoor hulle ’n 9 mm 

handpistool afgaan. Hier kom dit nou! ’n Wag het 

hulle gewaar terwyl hulle die volgende 

versperring aandurf. Die gort is gaar en nou is 

daar regtig net een weg en dis vorentoe. ’n Sirene 

skeur deur die nag en die outomatiese vuur van 

die dodelike Kalashnikovs begin skree van alle 

kante vanaf die brug. Hulle hoor hoe die patrone 

die water rondom hulle penetreer. Dan is daar 

onderwater ontploffings wat hulle rondruk soos 

granate rondom hulle begin ontplof. Hulle moet 

nou baie vinnig by die brug uitkom en hulle 

ploftoestelle plaas en hier probeer wegkom. 
 
 

Hunter skiet oor die volgende versperring maar 

die lemmetjiesdraad gryp hom genadeloos vas 



met ’n meedoënlose greep. Hy hang daar oop en 

bloot, ’n duidelike teiken vir die vyand. Hy 

probeer loskom, maar daar is nie ’n manier nie, 

want hoe erger hy spartel hoe meer gryp 

lemmetjies hom stewiger vas. Is dit nou hoe hy 

aan sy einde gaan kom? Hy het al ’n paar 

skrapnel- en skietwonde oorleef soos die meeste 

operasionele soldate, maar hierdie keer gaan hy 

nie oorleef nie. Hy kyk op en sien hoe die soldate 

aangehardloop kom met hulle Kalashnikovs en 

almal aanlê op hom en hy wag vir die 

onvermydelike doodskoot. Hy hoop net Tony en 

die manne het meer geluk as hy. 
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Ahmed skree in Hindi met haat in sy oë soos ’n 

waansinnige in die luidspreker op sy lessenaar. 

“Dis ongelooflik, julle is kamstig my beste manne 

daar en kyk nou! Hoe de joos het julle dit 

reggekry? Daar is nou soveel gemors ek weet nie 

waar eerste nie! Nee wag, ek weet, wie was 



 
 
 
 

almal betrokke by die aanranding van ons 

professor Johan! Sy dogter het Ronald van alles 

wat gebeur het ingelig!” 
 
 

Aryan en Mohammed kyk bekommerd vir 

mekaar voor Aryan as leier versigtig in Hindi 

antwoord in die slimfoon wat op luidspreker is 

tussen hulle op die tafel. “Arnav en Mohammed 

wou hom net ’n les leer sodat hy nie weer iets 

probeer nie, meneer, hy het ons doelbewus om 

die bos gelei en dit amper reggekry om daardie 

boekie in die park weg te steek, maar gelukkig 

het Mohammed net betyds gesien.” 
 
 

“Ronald vertel my dat een van julle selfs ’n mes 

uitgetrek het, en wat wou hy daarmee doen, besef 

julle nie hoe belangrik is daardie man nie! Hy is 

ons sleutel! Hy is die laaste stap en ek hoor julle 

skop hom! Laat ek dit vir julle uitspel! Julle skop 

die skedel wat die brein beskerm wat ons sukses 

mag verseker. Die enigste brein in die wêreld wat 

gedoen het wat ons briljante Ronald en sy span 

nie weet hoe om te doen nie. Niemand in die 

wêreld weet hoe nie, Aryan, ek kan nie glo jy het 

dit laat gebeur nie! Julle weet natuurlik julle 



 
 
 
 

sal binnekort moet resultate wys en opmaak 

want ek laat nie sulke gedrag ongestraf nie!” 
 
 

Aryan is bleek in die gesig en sy hoof sweet 

wanneer hy weer versigtig antwoord. “Ons weet 

meneer, die professor is goed verpleeg en al sy 

sinne werk nog goed. Hulle het hom net liggies 

seergemaak, dit het erger vir sy dogtertjie gelyk 

as wat dit werklik was. Ons verstaan almal dat 

ons ’n reuse fout begaan het en verseker u ons sal 

mooi na die professor en sy dogter kyk in alle 

opsigte.” 
 
 

“Los die ou man nou sodat hy deeglik kan herstel. 

Ek het met Ronald ons strategie bespreek oor ons 

nuwe plan hoe hy die man gaan oriënteer totdat 

hy saamwerk. Ons maak seker daar is altyd 

iemand wat hom dophou en daar is niks naby wat 

hom die geleentheid sal gee waarmee hy homself 

moontlik leed kan aandoen nie. Sy dogter is ons 

troefkaart en hy het nie ’n keuse nie, hy speel net 

vir tyd maar sy verskonings hardloop leeg. Bly 

weg van hom en laat Ronald en sy span die man 

hanteer, verstaan ons mekaar?” 



 

“Ons verstaan meneer, ons...” 
 
 

Ahmed knip hom kort. “Julle moet daardie 

mannetjie jag wat met daardie boekie wat ons 

goeie professor probeer versteek het, 

weggehardloop het. Ons moet uitvind wat is in 

daardie boekie. Hoekom het hy dit daar probeer 

versteek, besef julle hoe gevaarlik dit is dat die 

mannetjie rondloop met ’n moontlike tydbom. 

Nou is dit julle opmaakgeleentheid, wat is die 

plan?” 
 
 

“Ons maak beurte en hou die naaste 

polisiekantoor dop of hy daar opdaag, maar hy 

het tot dusvêr nog nie sy verskyning gemaak 

nie. Arnav is op die oomblik daar, meneer.” 
 
 

Ahmed sis met ’n duidelik sarkastiese stemtoon. 

“Is dit nou julle plannetjie?” 
 
 

Hulle kyk vir mekaar in die hoop dat iemand met 

’n goeie antwoord vorendag kom maar Ahmed 

gee hulle geen geleentheid nie. Die volgende 

oomblik slaan hy sy stewige lessenaar 

hard met die vuis sodat alles daarop in die lug 

hop. “Is dit julle verdomde plan, laat ek julle 

vertel wat in julle koppies aangaan, julle het in die 

volgende skuiling ingetrek wat ons gereed gehou 

het en dink nou is alles veilig onder die radar. 



Julle dink dat as die professor julle posisie 

weggegee het in daardie boekie maak dit nie saak 

nie, want julle het alles klaar verskuif. Julle dink 

as hy die boodskap die wêreld instuur oor wat ons 

beplan, maak dit ook nie saak nie, want niemand 

sal dit glo nie. Idiote! Daardie man is briljant, hy 

is ’n genie en ons moet enigiets verwag. 
 
 

“Hy ken selfs Sanskrit. Daar is slegs ongeveer 100 

000 mense in die hele wêreld wat die klassieke 

Sanskrit magtig is en hy is een van hulle alhoewel 

hy nie eers van Indië afkomstig is nie. Selfs ons 

Hindi sprekers sal probleme hê met klassieke 

Sanskrit maar die man sit ons ore aan. Hoekom en 

hoe hy die ou vorm van Sanskrit magtig is, weet 

ek nie, want hy is ’n viroloog. Ons het vele 

oorspronklike Vedas in sy woning gevind, so dit 

lyk asof hy die geskrifte bestudeer weens 

filosofiese redes. Die man se morele waardes is 

ons grootste struikelblok. Ons moet uitvind wat 

hy in die mou voer en die enigste manier is om die 

boekie wat hy so graag van julle wou weghou, in 

die hande te kry. Ek soek daardie verdomde 

boekie soos in nou, en julle laat daardie jong 

idioot weghardloop met die ding! Is Port 

Elizabeth ’n groterige stad? Hoe gaan julle hom 

in die hande kry! Ek luister in spanning ...!” 
 
 



“Dit is ’n kusstad meneer, maar in vergelyking 

met Indië is dit ’n kleinerige dorpie. Ons het net 

gedink die eerste logiese plek is Humewood 

polisiekantoor waar hy moontlik die gebeure sal 

aanmeld. Dis ons beste plek waar ons hom mag 

vind. Dit lyk asof hy deur die park geloop het, 

heel waarskynlik of vanaf sy tuiste of terug, en 

daarom patrolleer ons die boonste en onderste 

woongebied vanaf die park gereeld. Dis net ’n 

kwessie van tyd dan het ons hom, meneer.” 
 
 

Ahmed slaan die tafel woes ’n hele paar slae met 

sy vuiste sodat daar ’n paar goed van sy 

lessenaar afval. “Tyd, ons het nie tyd nie, 

verstaan jy nie, hoe oud skat jy die snotkop?” 
 
 

“Ek skat ongeveer 15 of 16 miskien 17 of 18, 

meneer...?” 
 
 

“Swart, wit, gemeng of wat ..?” 
 
 

“Vir seker wit, meneer.” 
 
 

“Julle sê die mannetjie het iets vir julle geskree 

toe Mohammed die mes wys, wat het hy 

geskree?” 
 
 

“Ons kon nie verstaan nie, meneer, maar ons 

dink hy wou ons keer. Hy het seker gedink 



Mohammed gaan wel die man steek. 

Mohammed wou net die professor skrikmaak. 

Dit was in die taal wat die wit mense hier praat. 

Dit klink dieselfde as die spreektaal wat die 

professor en sy dogter praat. Ons sal uitvind 

watter spreektaal dit is, meneer. Dit klink baie 

soos Nederlands, maar sou dit wees, is dit is ‘n 

baie snaakse dialek.” 

 

“Lyk die mannetjie soos ’n straatkind of goed 

versorg?” 
 
 

“Hy lyk baie goed versorg en opgevoed, meneer, 

dis beslis nie ’n straatkind nie.” 
 
 

“Dit is ’n jong skoolseun. Hy gaan elke oggend 

’n sekere tyd skool toe en kom die namiddag 

terug. Die spreektaal wat hy praat sal ook die 

moontlike skole verminder. Watter skole is naby 

waar hy woon? Hy loop miskien of ry fiets 

soontoe. Hy het deur die park geloop, so dus sal 

hy waarskynlik skool toe loop as dit naby is. 

Indien die skool vêr is, hoe kom hy daar? Hoe 

kom die leerders oor die algemeen daar by hulle 

skole? Moet ek alles vir julle dink, indien julle 

môre nog nie die snuiter het nie, wil ek hoor hoe 

julle gevorder het, verstaan ons mekaar?” 
 
 

“Dis reg so meneer...” 
 
 



Ahmed skud sy kop gefrustreerd en kyk op vir 

Vipracitti wat die hele tyd voor sy lessenaar 

staan en aandagtig luister, ’n rustigheid oorval 

hom en selfversekerdheid tree weer terug vanaf 

êrens. “Ons Guru is binnekort met julle, sy 

paspoort is amper gereed. Ek het my vertroue in 

julle almal verloor daar onder aan die suidpunt 

van Afrika. Ronald en sy span neem hopeloos te 

lank met die oriëntasie van die professor. Ons 

guru verseker my julle is hopeloos onbeholpe en 

sy ingryping is spoedig nodig. Sy ongewone 

talente sal soos gewoonlik weer ons sukses 

verseker. Wanneer hy arriveer, volg julle sy 

instruksies tot op die letter, verstaan ons 

mekaar?” 
 
 

Dit voel soos ’n ysige briesie vanaf die Suidpool 

wat oor die twee blaas toe hulle Vipracitti se 

naam hoor en beide ril en kyk teleurgestel vir 

mekaar voor Aryan antwoord. “Ons verstaan, 

meneer, ons het die grootste respek vir ons guru 

en is altyd tot sy diens.” 
 
 

Aryan sien Mohammed se hande het begin 

bewe, die guru het voorheen sy sinne 

oorgeneem. Aryan voel ook hoe die onheil in 

homself opstoot as hy dink dat Vipracitti 

binnekort hier sal land. Hy vermy altyd die 



Aghori, maar as hy in sy teenwoordigheid moet 

wees, maak hy seker hy kyk hom nooit in sy oë 

nie. Hy wil nie geheel en al in sy mag beland soos 

Mohammed vir wie die guru nou soos ’n marionet 

met vrees manipuleer nie. Nou moet hulle elke 

dag saam met die guru wees totdat hulle daardie 

mannetjie en die boekie vind. Hy hoop hulle vind 

hom spoedig sodat die guru se besoek hopelik 

gekanselleer word. 
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Kort verhaal: 

Die Barmhartige Samaritaan 
Deur Anton Pan geredigeer deur Gert van Jaarsveld 
 
 

Die deurpad is stil as die Toyota Camry stadig in 

die maanlig voortry. Ouma Marietjie skud haar 

kop vir haar man oupa Basie, “Die Kinders gaan 

raas met ons Maatjie. Jy weet hulle wil nie hê jy 

moet bestuur nie, want jou sig is baie sleg. Nou 

wil ons nog sowaar in die laataand donkerte 



 
 
 
 

deurry, die kleinkinders sal nie weghardloop 

nie.” 
 
 

“Los dit nou skat, jy wil altyd die bobbejaan agter 

die bult gaan uithaal vrou. As jy die noodlot vrees 

maak jy hom self waar word. Kyk hier sit jy nou 

langs my uit jou eie keuse.” 
 
 

“My eie keuse, jy is so hardkoppig en gee my 

dan geen keuse nie. Hoe sal ek jou alleen laat 

deurry, my man. Dit sal ek definitief nie oorleef 

nie, daar veilig sit en tob oor my man, ons is 50 

jaar saam. As jy iets oorkom, wil ek liefs saam 

met jou dit oorkom, my maatjie.” 
 
 

“Ek sukkel net so met die verdomde hoofligte 

van die motors wat van voor afkom, vrou. Hulle 

verblind my totaal en al. Ek ry maar net baie 

stadig dis al. Gelukkig is die pad baie stil 

vanaand.” 
 
 

“Die pad is so smal, donker en vol slaggate hier 

ek weet nie hoe bly jy in hom nie.” 
 
 

“Ek ken hom gelukkig goed, vrou.” 



 
 
 
 
 
 

“Ons ry nou langs die plakkerskamp, maatjie, wat 

as die kar nou breek?” 
 
 

“Daar loop jy al weer op hol, my skat. Hoekom 

sou hy nou juis hier staan en breek, los die 

noodlot nou uit, vrou.” 
 
 

“Het jy al ooit daaraan gedink wat ons twee oues 

van dae gestrand hier by die plakkerskamp sal 

doen, ons het nie eers ’n selfoon wat werk nie en 

kan nie eers hulp ontbied nie, maatjie.” 
 
 

“Verdomp vrou los dit nou ...” Die motor begin 

skielik ruk asof hy hulle hoor praat het. “Ag nee, 

wat nou?” 
 
 

“Wat gaan nou aan, maatjie, hoekom ruk die kar 

nou skielik so?” 
 
 

“Ek weet nie, o genade ek verloor krag, daar is 

iets fout met die ding.” 
 
 

“Ek glo dit nie. Die kar maak sowaar probleme.” 

 
 

“Ek het jou gesê moenie die noodlot gaan soek 

nie en kyk nou! Hoekom moet die verdomde 



ding nou hier gaan staan en nonsens maak van 

alle plekke!” 
 
 

“Maatjie, dit lyk soos ’n opening net hier voor, jy 

beter gou aftrek voordat ’n motor netnou van 

agter in ons vasjaag.” 
 
 

“Ek trek hom gou af, skat. Daar vrek die ding 

nou heeltemal.” 
 
 

Basie draai die aansluiter maar hy maak net ’n 

klikgeluid. Hy probeer weer, maar weer eens 

maak hy net die klikgeluid. Die motor is 

morsdood. 
 
 

“Liewe hemel, wat gaan ons nou doen my man, 

ons is gestrand?” 
 
 

“Ons sal maar hier moet wag tot iemand ons sien 

en miskien stilhou.” 
 
 

“Wie gaan nou ’n kans waag en hier stop in die 

middernagtelike ure, my man?” 
 
 

“Jy weet nooit nie...” 
 
 

“Miskien net kapers as jy my vra.” 
 
 



“Ek glo dit nie. Wil jy nou regtig die noodlot nog 

verder uitnooi, vrou?” 
 
 

“Ek sien al hoe sit ons hier in spanning tot die son 

opkom. Jy sal maar moet duimgooi môreoggend 

want ek dink darem daar behoort ’n barmhartige 

Samaritaan vir ’n oue van dae te stop.” 
 
 

“Daar’s hy, jy kom uiteindelik reg, dink ’n 

bietjie positief, vrou...” 
 
 

“Ek weet jy haat dit as ek bid, maar ek gaan nou 

die liewe Vader vra sodat hy ons beskerm, my 

man.” 
 
 

“Die liewe Vader gaan jou nie help nie. Hy het 

my nog nooit gehelp nie, alles wat ek vermag 

het in die lewe het ek self gedoen. My eie 

handewerk. Geen liewe Vader vanuit die hemel 

nie. Jy kan bid as jy wil, doen dit om 

hemelsnaam net verdomp saggies.” 
 
 

“Vader beskerm ons ...” 
 
 

“Ek hoor jou ... dis beter. Ek hoef nie jou 

nonsens te hoor nie. Ek gaan nou insluimer want 

daar is tog niks wat ons kan doen tot daglig nie.” 
 
 

~*~*~ 
 



 

Ouma Marietjie se horlosie het gewys twee-uur 

die oggend en die pad is doodstil. Sy het baie lank 

laas ’n motor verby sien kom en dan hoor sy 

stemme. “Word wakker maatjie, ek hoor stemme 

uit die bosse aankom vanaf die plakkerskamp. 

Liewe hemel word wakker, hoekom wil jy nie 

wakker word nie, wat gaan aan, my man? Jou 

motor gee eers die gees en nou lyk dit my het jy 

ook die gees gegee, hoekom wil jy nie wakker 

skrik nie?” 
 
 

Ouma Marietjie sien gestaltes soos donker 

skaduwees van voor met die pad aangestap kom. 

Die maanlig verlig hulle effens en haar hart vries 

en sy wonder of sy reg sien. Hulle is baie en 

sommige dra pangas en sommige knopkieries. Sy 

maak seker al die deure is gesluit. Gaan hulle nou 

hier aangeval en vermoor word? Die motor word 

omsingel en daar word aan die handvatsels geruk 

maar die deure is gesluit. Sy verstaan nie wat hulle 

vir haar skree nie maar sien hoe een sy knopkierie 

oplig en korrel vir Basie se venster. Skielik vries 

hy net voor hy die knopkierie swaai en sy hoor 

vreesbevange gille en hulle spat almal uitmekaar 

en verdwyn in alle rigtings. 
 
 

Ouma Marietjie skrik en raak yskoud as sy ’n 

klop aan haar venster hoor en haar deur skielik 

oopgaan, dit was dan gesluit? ’n Jong swart 



meisie se gesig is hier reg voor haar. “Wat is 

fout Tannie, mag ek u help?” 
 
 

“Liewe hemel my kind, hoe laat jy my nou skrik, 

die deur was dan gesluit en daardie mans kon nie 

dit oopkry nie, hoe het jy dit oopgemaak?” 
 
 

“Het die motor gebreek, Tannie? Slaap die oom?” 

 

Ouma Marietjie antwoord huilend en 

moedeloos. “Ek kry hom nie wakker nie, kind, 

ons moet so gou moontlik by ’n hospitaal 

uitkom, maar die motor het gebreek.” 
 
 

Die meisie buk oor Marietjie en hou haar hand 

voor Basie se neus. “Hy haal nog asem, Tannie, 

ons moet hom net so gou moontlik by die 

hospitaal kry.” 
 
 

“Maar daar is nie ’n manier nie, my kind. Wil jy 

nie hulp gaan vra daar in die plakkerskamp nie? 

Miskien kan iemand die ambulans bel?” 
 
 

“Is u seker die motor is gebreek, Tannie?” 
 
 

“Ek is seker kind en ek het in elk geval jare 

laas bestuur en weet lankal nie hoe nie.” 
 
 

“Dis maklik, Tannie, hierdie is ’n 

outomatiese motor.” 



 
 

“Maar verstaan jy nie! Hy is stukkend. Dis 

hoekom ons hier gestrand is en die oom is 

bewusteloos agter die stuur.” 

 

“Kom ek help tannie dan kry ons die oom agter 

die stuur uit en in die agterste sitplek dan bestuur 

tannie die oom tot by die hospitaal.” 
 
 

“Ek kan nie kind, verstaan jy nie...” 
 
 

“Kom ons probeer net, Tannie, jy sal sien 

dis maklik as ek u help.” 
 
 

“Goed kom ons probeer tog, jy lyk nie groot en 

sterk genoeg vir die taak nie en ek is weer 

hopeloos te swak, maar jy sal seker nie ophou 

voor ons nie probeer nie?” 
 
 

“Tannie is baie sterker as wat tannie dink, kom 

nou.” 
 
 

Ouma Marietjie stap versigtig saam met die jong 

meisie in die donker oor die los grondpadklippies 

tot waar Basie nog bewusteloos agter die stuur is. 

Toe hulle voor die deur kom, besef Marietjie hulle 

het vergeet en deur is nog gesluit maar die meisie 

maak die deur oop en ook die agterste deur. “My 

genade kind, hierdie deure was dan ook gesluit?” 
 
 



“Kom Tannie, kom ons trek die oom uit die 

motor. Sjoe, hy is nogal ’n regte os.” 
 
 

“Sien jy nou kind, die man is uitgevreet en het ’n 

reuse boep aan hom ons sal hom nie eers beweeg 

nie.” 
 
 

“Vat hom net aan daardie sy en ek sal hom van 

hierdie sy af oplig, Tannie.” 
 
 

Marietjie skud haar kop moedeloos en trek aan 

Basie en wys sy probeer darem. Tot haar 

verbasing lig hy gemaklik uit die motor met dié 

dat die meisie hom van daardie sy stoot. Sy moet 

sterker wees as ’n uitgegroeide sterk man. Hulle 

bring hom tot by die agterste sitplek en die meisie 

klim in die motor. “Stoot hom, Tannie, dan trek 

ek hom in. Dan gaan sit tannie agter die stuur en 

probeer weer die motor aanskakel.” 
 
 

Marietjie is verbaas hoe maklik hulle Basie agter 

inkry en sy maak die deur toe en gaan sit agter die 

stuur. Sy kyk terug vir die meisie. “Hy sal nie 

aanskakel nie, kind, ons het nie verniet keer op 

keer probeer sonder sukses nie ...” 
 
 

“Tannie probeer dan nie eers nie..?” 
 
 



Marietjie draai die aansluiter en die motor skakel 

eensklaps aan. “My goeiste, hoe skakel hy dan 

nou aan! Dit maak nie sin nie?” 
 
 

“Sit hom nou net in ‘drive’ en laat die handrem 

los en dan trap tannie die brandstof en daar gaan 

ons. Sien tannie nou hoe maklik.” 
 
 

Hulle kies die pad na die naaste hospitaal in die 

stad. Die meisie het Basie se kop gestreel terwyl 

sy ’n mooi liedjie in Xhosa sing. Marietjie het 

haar in die truspieëltjie dopgehou soos hulle 

onder die stadsligte deurgery het en was 

gefassineerd met haar potblou oë. Soms het dit 

ook gelyk asof haar mooi bruin vel ’n goue 

skynsel gekry het wanneer die ligte daarop val. 

Sy het seker olie in haar vel ingevryf wat dit so 

mooi laat blink. Sy is asemrowend mooi.  

 

“Ek het tot ons Vader gebid om ons te bewaar en 

toe stuur hy jou vir ons, my kind. Jy is ’n regte 

engel. Wat is jou naam?” 
 
 

Sy glimlag en dit is asof ’n lig uit haar oë skyn. 

“My naam is Ingelosi, Tannie.” 
 
 

Marietjie stop voor die noodgevalle-eenheid. 

“Gaan roep hulle asseblief vinnig, my kind...” 
 
 



“Kom ek loop saam met tannie dan roep ons 

hulle saam.” 
 
 

Hulle loop vinnig by die noodgevalle in en 

Marietjie skree vir die suster wat besig is met die 

invul van ‘n vorm dat haar man bewusteloos daar 

buite in die motor is. Daar is paramedici naby en 

hulle gaan haal gou vir Basie en stoot hom in by 

noodgevalle. 
 
 

Ouma Marietjie kyk om haar rond maar Ingelosi 

is net weg. Waar is sy? Sy kyk vir die suster en 

die verpleegsters rondom haar. “Waar is die 

meisie, sy was die heeltyd saam met my?” 
 
 

“Watter meisie, Tannie..?” 

 
 

“Die pragtige Ingelosi.” 
 
 

Hulle kyk almal haar snaaks aan asof sy mal is. 

“Tannie het alleen hier ingekom, daar was 

niemand saam met tannie nie.” 

 

’n Jong swart verpleegster trek aan ouma 

Marietjie se skouer, “Wat het tannie gesê is haar 

naam?” 
 
 

“Ingelosi, sy het die pragtigste, potblou oë en as 

sy glimlag is dit asof die lig uit hulle skyn. Die 



mooiste mensie wat ek in my lewe nog gesien 

het.” 
 
 

“Weet tannie wat beteken Ingelosi..?” 
 
 

“Nee my kind, wat beteken Ingelosi? Die 

kind was ons barmhartige Samaritaan, sy het 

ons letterlik gered en uit die duisternis na die 

lig gehelp.” 
 
 

“Tannie, dit beteken ’n Engel ...” 



 



 


