
 

 
 

Uittreksels uit uitgawe 13 
 
 
Vasgevang 13 – Wanhoop 

 
 
Chloe slaan die stuurwiel uit frustrasie terwyl sy skree en 

die trane by haar wange afstroom. 
 
“Richard! Richard! Luister vir my! Hulle hang op genade! 

Ons moet ons gatte roer! Wie kan help? Ek voel so vertraag 
en magteloos! Ons mors tyd! Ons mors tyd! Help my!” 
 
 
Vasgevang 12 - Die Cul du Sac 
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Hy onthou weer die waarskuwing in die boekie: ‘... indien 
die duiwel jou besoek, moenie in sy oë kyk nie.’  
 
Die duiwel praat weer in daardie eienaardige aksent van 

hom en growwe hees stem: “Billy... Billy... Billy... en so 
gaan jou hel nou begin ...” 
 
 
Afrikaans is ’n wonnerlike ding - Wat is ’n pornoster?  
 
Prof. Jarries se weeklikse rubriek spasie 
 
 
LEë FORT IN DIE WOESTYN - Deel 1 van 2 
Deur Pieter Haasbroek 
 
Vasgevang 
Lees eers al die vorige hoofstukke vanaf uitgawe 01 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 
13 – Wanhoop 
 

 
 
Chloe skrik en tuur in die mistigheid terwyl sy aandagtig 

luister. Het sy reg gehoor of speel haar verbeelding parte met 
haar?  Het hulle sowaar hier afgestort en dit oorleef! 
 
“Chloe... hloe... oe... ” 
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Haar hart spring.  Daar is dit weer! Dis Lyle se stem wat 

deur die kranse weerkaats word. Sy trek haar longe weer vol 
en skree uit volle bors. 
 
“Lyle!” Sy hoor hoe die kranse haar eggo’s weerkaats en 

voel eindeloos dankbaar vir die diens wat hulle lewer. 
 
“Chloe... hloe... oe...”  
 
Hy lewe! Wat van Zoey? Hy skree alleen. Hoekom is sy 

stil? Die kommer begin weer aan haar knaag. Sy sal enkel 
kernwoorde moet gebruik en met hom kommunikeer want 
die eggo’s sal woorde meng en verwar. 
 
“Zoey ..?” 
 
Die kranse weerkaats haar vraag terwyl sy met opgehoue 

asem wag. Lyle antwoord slim met enkelwoorde met 
tussenposes nadat die eggo’s bedaar het terwyl Chloe 
aandagtig luister en die woorde probeer uitmaak. 
 
“Help... Afgrond...Hang... Op... ge... na... de... Zoey... 

Sleg... Maak... Gou... Help...” 
 
Dan is dit stil. Sy volg sy voorbeeld en skree terug:  “Gaan... 

hulp... kry...” 
 
Chloe hardloop soos ‘n waansinnige en spring woes in die 

Cooper. Sy het skaars aangeskakel toe trek sy met 
skreeuende bande weg. Sy moet so gou moontlik onder by ‘n 
sein uitkom en hulp ontbied want hulle hang op genade oor 
die afgrond. Iets moes hul val gestuit het en nou hang hulle 
daar hulpeloos oor die afgrond. Dit moet verskriklik wees! 
Hulle het die hele nag daar gehang tot nou toe. Sy hoop Zoey 
lewe nog. Miskien is sy net bewusteloos. 
 
Chloe wissel die ratte vinnig en werk rats met die koppelaar 

en gly hopeloos te vinnig deur die eerste paar skerp draaie. 
Sy konsentreer hard want hulle is afhanklik van haar en sy 
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moet vinnig maar veilig anderkant uitkom en sein kry. Sy 
vind dit egter moeilik en jaag al vinniger terwyl die toere 
hoog sing en die bande om die draaie gil. Haar hart klop in 
haar keel wanneer sy ‘n paar blinde draaie verlaat aan die 
oorkant van die pad en is dankbaar die pas is stil want sy het 
nog geen verkeer van voor gekry nie. Ek moet ophou om so 
roekeloos te wees, vermaan sy haarself. Tog beur sy nog 
roekeloser voort. “Zoey... Sleg... Maak... Gou... “ 
 
Chloe het die Cooper op haar verjaarsdag gekry en ken hom 

nog nie baie goed nie, maar hy hanteer hom fantasties so ver. 
Tony het haar renjaervaardighede aangeleer want die plaas 
het ‘n paar grondpaaie waar jy dinge mag oordoen met 
spesiale tegnieke. Sy het egter nog nooit die Cooper so 
waaghalsig bestuur nie en weet nie presies wat hy gaan doen 
as sy dit oordoen nie. Sy verkies agterwielaangedrewe 
voertuie want dis makliker om net die krag te gebruik en die 
agterwiele te laat uitspin wanneer jy ’n draai te vinnig vat. Jy 
moet jou storie goed ken met voorwielaandrywing wanneer 
die neus begin wegbreek en op die skouer van die pad 
beland. Sy beland gereeld aan die verkeerde kant van die pad 
wanneer sy uit ’n draai kom. 
 
Weer eens pak sy die volgende draai hopeloos vinnig aan en 

hou skaars in haar deel van die pad. Sy skrik en haar hart 
spring in haar keel toe sy ‘n aankomende BMW rakelings 
mis. Sy hoor die toeter soos die motoris haar probeer berispe 
voor sy deur die volgende draai gaan. 
 
Sy is gelukkig nou amper aan die einde van die pas. Sy skiet 

uit ‘n draai met skreeuende bande en haar hart spring weer in 
haar keel as ‘n Beetle reg voor opduik en haar pad versper. 
Sy swaai woes uit! 
 
Sy kan nie rem nie en skiet rakelings verby die Beetle maar 

beland hopeloos vinnig in die laaste haarnaalddraai van die 
pas. Haar hart klop woes in haar bors as sy besef sy gaan nie 
normaal hier anderkant uitkom nie, want die neus begin reeds 
wegbreek.  
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Ag nee, Chloe! Gaan jy nou hier verongeluk en hulle in die 
steek laat? Hoekom moes jy dit so oordoen! 
 

Sy het nie ‘n keuse nie en sal die agterent moet oorgooi soos 
Tony haar geleer het op die plaas. Sy moet dit regkry of 
verongeluk. Chloe kners op haar tande en ruk die stuur vinnig 
heen en weer terwyl sy die handrem vinnig maar versigtig 
trek. Sy trap die versneller en voel die momentum. Dit 
verhoed dat agterkant onbeheersd tol. Sy stuur die Cooper op 
die randjie van wen of totaal verloor deur die draai. Sy voel 
hoe sy haar kakebeen seer byt uit spanning en wanhoop. Daar 
moet nie nou iets van voor af kom nie want sy is heeltemal 
oorkant op die randjie van die pad! 
 
Dan skiet sy uit op die reguit pad aan die einde van die 
bergpas. Sy is heeltemal aan die verkeerde kant van die pad 
en daar kom ‘n motor van voor af. Hulle gaan kop-teen-kop 
bots as sy nie daarin slaag om die Cooper terug te kry in haar 
laan nie! Sy los die handrem versigtig en die Cooper reageer 
lieflik en sy trek hom net betyds terug en hulle mis mekaar 
rakelings. Sy trap die versneller weer plat en skiet met die 
reguit pad uit die pas terwyl die toeter van die motor wat sy 
gemis het, rasend in die vêrte verdwyn. 
 
Chloe blaas verlig en swets vir haarself. Sy was hopeloos te 

roekeloos! Sy kon verskeie kere verongeluk het deur daardie 
pas. 
 
“Hoe kon jy, Chloe, nooit weer vat jy sulke kanse nie, jou 

domkop!”  
 
Sy sien ‘n oop stuk grond vorentoe en ’n aftrekgeleentheid 

maar oordoen dit ook want haar spoed is nog hopeloos te 
hoog. Die Cooper gly rof oor die grond en sy moet die 
remme pomp en so ‘n wilde tol en omslaan verhoed. Die 
Cooper gly woes en verdwyn in ‘n stofwolk sodat sy niks 
behalwe stof rondom haar sien nie. Skaars gestop, vind sy die 
teruglui funksie rats en bel vir Richard. Sy sug van verligting 
toe die luitoon bevestig dat sy sein het.  
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Sy stem klink onnatuurlik rustig terwyl haar brein jaag en 
rigting soek. 
 
“Goeie môre. Richard Jordaan hier van die Bergvallei 

kosskool. Hoe kan ek help?” 
 
Haar stem voel asof hy wil weghardloop en sy haal skaars 

asem tussen die sinne. 
 
“Richard, Chloe hier, hierdie is ‘n noodgeval! Ek het vinnig 

afgetrek van die pad net anderkant die bergpas en gelukkig 
sein gevind. Lyle en Zoey het oor een van die hoogste kranse 
gestort en hang oor die afgrond op genade vanaf gister! Jou 
nommer was nog in my foon se geheue. Sal jy my help en so 
vinnig as moontlik hulp verleen sodat ons hulle kan red 
voordat hulle vêrder teen die afgrond afstort!” 
 
“Wat, Chloe, waarvan praat jy, hoe is dit enigsins moontlik? 

Praat stadiger. Jy hardloop weg en ek volg moeilik!” 
 
“Hulle remmerke strek oor die hele afstand van ‘n afdraande 

daarbo en dan verdwyn dit oor die afgrond met die gebreekte 
grensmuur. Ek skree toe uit wanhoop teen alle logiese denke 
in en hoor hoe my stem eggo! Sowaar daar hoor ek Lyle se 
eggo’s toe hy terugskree! Asseblief Richard, jy moet my glo. 
Hulle het oorleef maar hang nou op genade. Lyle het my 
ingelig tussen die eggo’s deur!” 
 
“Kalmeer Chloe, hy het jou sowaar geantwoord! Hulle moes 

baie gelukkig gewees het en het seker net betyds iewers 
verstrengel geraak? Miskien het hulle gelukkig net oor die 
regte plek en in bome op ‘n lys van die krans geëindig?”  
 
Chloe slaan die stuurwiel uit frustrasie terwyl sy skree en 

die trane by haar wange afstroom. 
 
“Richard! Richard! Luister vir my! Hulle hang op genade! 

Ons moet ons gatte roer! Wie kan help? Ek voel so vertraag 
en magteloos! Ons mors tyd! Ons mors tyd! Help my!” 
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Sy bars uit en huil skaamteloos onbeheersd. 
 
“Chloe kalmeer. Luister vir my, Chloe. Hulle is gelukkig, 

want jy het per geluk die beste nommer gebel wat jy 
moontlik kon. Luister, ek kan jou verseker ek is die regte 
persoon en kan jou dadelik help.” 
 
Chloe hou op snik en gryp aan die bietjie hoop wat sy 

woorde vir haar bring en sy antwoord in ‘n normale sagte 
stemmetjie soos ‘n klein dogtertjie wat haar pa se hulp nodig 
het. 
 
“Wat bedoel jy, Richard, hoe gaan jy help?” 
 
“Ek gaan dadelik my skoonseun Tyrell bel want hulle is die 

spesiale reddingspan bergklimmers met ‘n helikopter wat 
gereeld lyke verwyder uit die bergpas. Ek is jou kortpad tot 
redding, Chloe. Kalmeer, daar is hoop. Byt net vas en 
kalmeer, my meisie.” 
 
Sy skree geskok, “Lyke ..!” 
 
“Jammer, Chloe, dit was die verkeerde woord, maar nog 

nooit voorheen het enige iemand so ongeluk oorleef nie. Ek 
bel hom gou. Wag net daar. Hy gaan jou heel waarskynlik 
terugbel en vrae vra met instruksies. So, moenie enigiemand 
bel totdat hy terugbel nie. Hy gaan inligting nodig hê.” 
 
Chloe voel die verligting skielik oor haar kom en sommige 

van die opgekropte spanning dreineer uit haar. 
 
 “Dankie, Richard ek sal wag.” 
 
***  
 
Tyrell het haar gebel en sy het verduidelik waar hulle oor 

die krans is. Hy het haar beveel sy moet net daar wag want 
dis gevaarlik om daar op die piek te stop en te wag, maar sy 
het geweier en aangedring om vir die reddingspan te wag en 
die plek aan te wys. Sy het vir Lyle geskree sy is daar en dat 



 8 

sy wag op die reddingspan. Sy was verlig hy lewe nog toe hy 
terugskree hulle moet gou maak want Zoey se toestand is 
bedenklik.  
 
Later het sy die helikopter gesien hang soos Tyrell 

verduidelik het. Dit het egter weer verdwyn maar hy het 
gewaarsku hulle sou miskien weens wind, mistigheid, 
brandstof, toeganklikheid of hoogte die reddingspoging nie 
vanuit die lug uitvoer nie. Later het geen motors verbygekom 
nie en sy het besef die bergpas is gesluit. Tyrell en die 
reddingspan van paramedici het opgedaag en hulle is oor die 
rand van die krans waar die grensmuur gebreek is. 
 
Later het die helikopter weer verskyn en sy het gesien hoe 

Lyle en Zoey een vir een in ‘n spesiale draagbaar opgetrek is 
in die helikopter en verdwyn het. 
 
Sy het die hele tyd gespanne gewag op nuus of hulle nog 

lewe en wat hulle toestand is toe Tyrell haar kom inlig nadat 
sy span weer veilig terug is. Zoey se lewe hang aan ’n 
draadjie nadat hulle noodbehandeling moes toepas maar haal 
nog asem. Lyle ly aan verkluiming en is vol snye en 
kneusmerke met heel moontlik gekraakte ribbes maar sy lewe 
is nie in gevaar nie. Die helikopter sou hulle tot by die 
hospitaal in haar dorp neem en Chloe het dadelik die pad 
gevat soontoe.  
 
Die sonsondergang lyk so rustig terwyl Chloe terugry dorp 

toe. Sy het Hayley gebel en gevra sy moet Ronnie en Leo bel 
en inlig en nou fluister sy vir haarself: “Hou vas Zoey en 
Lyle, my liefies, hou vas. Julle is my laaste familie. Ek kan 
julle nie ook verloor nie ...” 
 
Chloe dink met dankbaarheid terug aan die dapper Tyrell. 

Sy glimlag as sy onthou hoedat hy haar in sy arms geneem en 
getroos het terwyl sy haar hart uitgehuil is. Sy druk die 
knoppie en bel weer vir Richard want sy moet dankie sê. 
Wanneer sy Lyle eendag weer skool toe bring, sal sy hom 
besoek en ordentlik van aangesig tot aangesig bedank en vir 
hom en Tyrell elk ‘n reuse geskenk saamneem.  
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Vasgevang vervolg uitgawe 14... 
 
 
 
 
Die Skrif van Onheil 
Lees eers al die vorige hoofstukke vanaf uitgawe 02 
 
As Onheil liefde bring 
 
 
12 - Die Cul du Sac 
 

 
 
Die vingers kielie skielik aan die binnekant van sy bene op 

en oor sy boude en verdwyn. Die hoendervleis wat volg, voel 
eintlik seer as Billy ril vir die demonstrasie van sy absolute 
weerlose posisie. Die mense kan nou enigiets met hom 
aanvang want hy is totaal aan hulle genade oorgegee. Die 
stem kom weer tergend en dreigend: “Waar is my boekie 
Billy?” 
 
Die tyd het aangebreek vir onderhandeling en hy sal sy kaart 

nou mooi moet speel. Hy antwoord in Engels: “Mag ek nou 
praat, asseblief?” 
 
“Ek luister ...” 
 
“Ek wil baie graag julle boekie teruggee ...” 
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Hy hoor die stem van die man wat hom in die vervoerwa 
gesmyt en instruksies gegee het effens regs agter hom. 
 
“Hoekom het jy weggehardloop met die ding? Ek het 

geskree jy moet dit net los maar jy het daarmee verdwyn, 
hoekom? Jy sal nie verstaan hoeveel probleme jy veroorsaak 
het nie en alles wat met jou nou hier gebeur is as gevolg van 
jou ongehoorsaamheid en jy moet liewer nou behoorlik 
saamwerk of hierdie gaan ‘n slaghuis word.” 
 
Slaghuis! Hy kry ’n hol kol op die krop van sy maag. 
 
“Ek was net op die verkeerde tyd op die verkeerde plek en 

het gedink julle gaan daardie ou man doodsteek daar voor 
my. Toe kyk julle my aan toe ek skree en ek het gedink julle 
is tot enige iets in staat. Ek wou net so vinnig moontlik daar 
wegkom.” 
 
Die man klink glad nie tevrede met sy antwoord nie. 
 
“Jy kon net die boekie gelos het. Jy het moedswillig my 

instruksies verontagsaam en weggehardloop met die ding. 
Dis jou verdomde nuuskierigheid wat vasgehou het aan 
daardie boekie en jou nou hier opgehang het. Wil jy nou 
afgeslag word vir jou nuuskierigheid ...?”  
 
Die aardige stem van die vreemde man reg agter hom praat 

weer.  
 
“Hierdie drie manne is baie lus vir jou, Billy, want jy het 

hulle oneindige probleme besorg. Hulle is diep in die 
moeilikheid by hulle baas en jy is die oorsaak. Indien jy dink 
hulle is gevaarlik, ken jy nie hulle baas nie. Hy is absoluut 
meedoënloos en gewetenloos en hulle moet opmaak vir die 
probleme wat jy vir hom besorg. Dit is jou nuuskierigheid 
wat hierdie probleme veroorsaak het. Jy het vasgehou aan 
daardie boekie weens jou nuuskierigheid. Waar is die boekie 
nou?” 
 



 11 

Idees jaag deur Billy se kop vir ‘n goeie antwoord want hy 
mag nie vir Kadin in gevaar stel nie en ook nie sy ma nie, dus 
kan die boekie nie by haar of sy tuiste wees nie. Die boekie 
moet iewers wees waar dit nie nou maklik bereikbaar is nie. 
Dit moet toegesluit wees in ‘n openbare plek. Hy sal die idee 
eers aan hulle moet verkoop en dan ’n manier uitdink sodat 
Kadin dit iewers vir hulle los waar hy dit in die openbaar kan 
teruggee sonder om Kadin te betrek. Hoop spring van êrens 
op want hy het uiteindelik ‘n moontlike plan wat kan werk. 
 
“Die boekie is weggesteek in ons skool se biblioteek. Dis 

nou toegesluit maar ek sal dit môre vir julle teruggee. Ek 
moet dit net daar gaan haal.” 
 
Daar is ‘n lang stilte voordat die man agter hom uiteindelik 

weer praat: “Hoekom het jy dit daar weggesteek?” 
 
“Ek was bang. Julle het geskree dat julle my sal jag en iets 

slegs met my gaan aanvang en ek het dit daar weggesteek as 
my troefkaart sou julle my vind. Ek wil dit nou baie graag 
teruggee, sodat ons almal kan voortgaan met ons lewens. 
Maak my asseblief nou los en dan gaan haal ek net môre die 
ding vir julle sodra my skool oopmaak.” 
 
Die stem vêr regs agter is nie tevrede nie. 
 
“Jy is besig om plannetjies te maak en ons om die bos te 

probeer lei. Sodra ons jou vrye teuels gee, verdwyn jy weer 
soos ‘n speld en hardloop na die gereg. Dink jy nou regtig 
ons is gewillig om daardie kans te vat. Jy moes net die 
verdomde ding by jou gehou het, dan het ek dit net gevat en 
jou uit die vervoerwa gegooi en einde van die storie, maar 
nou voer jy iets in die mou.” 
 
Die stem reg agter hom praat weer. Billy begin wonder wat 

is hulle assosiasie. Die man praat van hulle baas, nie syne 
nie. Wie is die man hier reg agter hom? Hoe steek hy in die 
prentjie?  
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“Billy... Billy... Billy... ons glo ongelukkig nie jou storietjie 
nie en jy speel met vuur, Billy. My eerste woorde aan jou 
was dat ons ons eie realiteit skep. Welkom in jou eie Hel 
want jy is sterk op pad na ‘n baie slegte realiteit vir jouself. 
Wie is die meisie wat saam met jou uit die bus geklim het? 
Julle ry saam bus en julle loop in die namiddag saam en jy 
los haar naby haar woning by die park voordat jy omdraai en 
met dieselfde pad terugloop. Sy is baie belangrik vir jou.” 
 
Die vrees klem skielik ekstra intens om sy hart en Billy sien 

Kadin hier voor hom. Hy onthou hoe hulle net nog vroeër 
vandag passievol in mekaar se oë gekyk het. Hoe hy daar by 
die fort uitgesien het na haar soen soos nog nooit tevore nie. 
Hy onthou die eerste soen en hoe sy weggehardloop het en 
vasgesteek het voor haar ma. Hy onthou hoe haar ma oor die 
afstand na hom gestaar het toe Kadin uitgevang en duidelik 
verleë verby haar geskuur het. Haar ma het liggies met haar 
hand gewaai. Hy het skaam terug gewaai terwyl sy vir hom 
gekyk het terwyl sy die deur stadig toemaak. Weet hulle waar 
sy woon of is hierdie net ‘n afleiding? Hoekom het hy ooit 
die verdomde boekie daar in die park weggesteek. Hy het so 
die onheil oor haar wonderlike gesin gebring.  
 
Hy moet haar beskerm ten alle koste. 
 
“Dis net ‘n meisie van my skool. Ons is saam besig met ‘n 

taak wat moet klaar teen die einde van die maand.” 
 
 “Dan kan jou klasmaat vir ons die boekie gaan haal môre in 

die skoolbiblioteek en bring.” 
 
“Sy weet nie van die ding en waar ek hom versteek het nie 

en ek wil haar nie betrek in my gemors nie.” 
 
“Sy is baie belangrik vir jou. Wat is haar naam?” 
 
Billy voel ‘n lamheid oor hom kom. “Nee regtig, sy is net ‘n 

klasmaat wat van niks weet nie. Die boekie en die aanranding 
in die park is my geheim.” 
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“Wat is jou adres, Billy? Ons gaan jou woning besoek en 
seker maak die boekie is nie daar nie.” 
 
Weer eens loop hy hom vas in ‘n doodloopstraat. Eers word 

Kadin bedreig en nou bedreig hulle sy ma. 
 
“Hy is by die skoolbiblioteek soos ek gesê het.” 
 
“Jou adres, Billy...?” 
 
“Dis onnodig, ek wil nie my moeder in gevaar stel nie.” 
 
“Billy, jy stel ons teleur. Jy lieg vir ons terwyl jy hulpeloos 

hier hang. Wat is die PIN van jou slimfoon?” 
 
Billy besef dinge loop nou lelik skeef. Hy mag nie die 

nommer vir hulle gee nie, want dan gaan hulle Kadin opspoor 
en ook hulle boodskappe sien en weet hy lieg. Sy brein jaag 
desperaat en gryp die eerste idee en spoeg ‘n desperate 
antwoord uit: “Dis nie my foon nie?” 
 
Die man skuins agter klink glad nie oortuig nie. “Ek het dit 

uit jou sak gehaal en dit was nog aan toe ek die battery 
verwyder het.” 
 
Die man agter vra weer. “Jou PIN, Billy...” 
 
“Regtig, dis nie my foon daardie nie. Toe ons opstaan en 

gereedmaak om die bus te verlaat, sien ek dit op die vloer en 
tel dit toe op. Ek het besluit ek hou dit en los dit aan want die 
eienaar sal heel moontlik bel sodra hy of sy besef dis weg.” 
 
“Ek is baie beïndruk, Billy, daardie meisie beteken werklik 

baie vir jou. Jy is ook baie vindingryk maar ons glo nie 
enigiets wat jy kwytraak nie. Die boekie is heel waarskynlik 
by haar en jy wil haar nou ten alle koste beskerm. Jy gaan dit 
nie regkry nie, want hierdie mans is professioneel en opgelei 
om die gehardste spioene wat opgelei is vir geheimhouding 
en om marteling te verduur, sommer gou-gou soos kanaries 
te laat sing. Stop nou jou speletjies want jy gaan vir jouself 
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net oneindige lyding veroorsaak hier in die slaghuis. Ek is jou 
vriend en enigste hoop. Waar is die boekie?” 
 
Daar is ‘n stilte en dan sien Billy die man wat heeltyd hier 

agter naby sy regteroor gepraat het, omgeloop kom en hy 
word yskoud van vrees. Die man dra ‘n deftige pak klere. 
Daar is ‘n groot doek op sy kop en hy het ‘n welige, grys 
baard. Vyasa het die towenaar goed beskryf en hy hoor weer 
sy waarskuwende woorde helder en duidelik: “Hoe langer die 
hare hoe groter die towerkrag, belowe my indien julle so 
towenaar ontmoet, moenie in sy oë kyk nie.” 
 
Die man kom staan reg voor Billy en kyk reguit vir hom. Hy 

wil natuurlik sy oë vang en hy vermy dit en kyk vir die reuse, 
opgerolde doek wat die towenaar se hare verberg en hy besef 
daar is waarskynlik genoeg hare sodat dit tot op sy voete sal 
hang indien dit los is. Dit moet ’n baie kragtige towenaar 
wees.  
 
“Wat is fout Billy, hoekom vermy jy my oë? Jy lieg vir ons 

en nou is jy bang om in my oë te kyk?” 
 
Vrees oorweldig hom nou en hy ril terwyl die hoendervleis 

orals so erg oorneem dat sy vel eintlik seer saamtrek.  
 
Weer kom die onmoontlike opdrag: “Kyk in my oë, Billy!” 
 
Nou is hy regtig in die cul de sac. Daar is geen weg uit nie. 

Hy voel die spanning in hom opstoot terwyl hy die towenaar 
se bevel verontagsaam. Die man mag nie sy gedagtes 
oorneem nie, want hy moet Kadin beskerm. Hy kan haar en 
haar gesin net eenvoudig nie in die steek laat nie! 
 
Hy kyk ondertoe terwyl die man weer praat: “Baie 

interessant ...” 
 
Die man skuins agter praat weer: “Hy weet iets, Meester. 

Hy is glad nie so onskuldig as wat hy voorgee nie. Dis 
hoekom hy nie in u oë wil kyk nie. Hy weet waarskynlik wat 
die professor in daardie boekie geskryf het.” 
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Nou weet hy vir seker want hy het hom ‘meester’ genoem. 

Hulle baas is nie die towenaar se baas nie. Hierdie is die 
magtige towenaar en okkultiese leier waarteen Vyasa hulle 
gewaarsku het. Hy onthou weer die waarskuwing in die 
boekie: ‘... indien die duiwel jou besoek, moenie in sy oë kyk 
nie.’  
 
Die duiwel praat weer in daardie eienaardige aksent van 

hom en growwe hees stem: “Billy... Billy... Billy... en so 
gaan jou hel nou begin ...” 
 
Die towenaar stap verby en verdwyn en dan voel Billy weer 

die koel briesie en sien die lig weerkaats teen die oorkantste 
muur. Die towenaar het hulle verlaat en hom aan die genade 
van die drie manne oorgelaat wat opgeleide spioene soos 
kanaries laat sing. Daar skuur iets oor die vloer van agter al 
nader en die vrees klem nou sy hart stewig vas sodat hy 
moeilik asemhaal weens die ondraaglike spanning soos die 
geluid al nader kom. Die slagting gaan nou begin en hy is die 
lammetjie.  
 
Hy onthou die towenaar se woorde. “Ons skep ons eie 

realiteit, welkom in jou Hel, Billy.” 
 
Die Skrif van Onheil vervolg in uitgawe 14... 
 

 
 
Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 
Prof. Jarries se weeklikse rubriek spasie 
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Wat is ’n pornoster?  
 
Daar is ’n groot verskil tussen die Afrikaans wat ons praat en 
die Afrikaans wat ons skryf.  Is daar dan verskillende 
Afrikaanse? Ja, daar is. Kom ons begin by Praatafrikaans. Sê 
maar die dominee se naam is Jan. Geen ouderling sal in ’n 
kerkraadsvergadering sommer sê:  “Ou Jannie, ek dink wat 
ou Kallie nou net gesê het, is ’n klomp bollie,” nie. ‘n 
Kerkraadsvergadering is ’n formele byeenkoms en vereis 
daarom formele Afrikaans. Iets soos: “Eerwaarde Voorsitter, 
ek kan my nie vereenselwig met wat die vorige spreker gesê 
het nie.” Maar as die drie, wat jarelange vriende is, by die 
braaivleisvuur staan, kan die ouderling dit sê. Dit is ’n 
informele geleentheid en informele Afrikaans word gebruik. 
Hy sal dan sekerlik ook nie sê: “Eerwaarde Voorsitter, mag 
ek voorstel dat ek vir u ’n alkoholiese drankie aanbied,” nie. 
Hy sal sommer sê: “Jan, ek kry vir jou ’n dop.” Ons praat van 
die formele en informele registers van Afrikaans. 
 
Nêrens anders word dit so goed geïllustreer as by 
aanspreekvorme nie. Die persoon wat daar voor sit in ’n hof, 
is “U Edele” of “Edelagbare”; in gewone vergaderings is dit 
“Voorsitter” en in die parlement is dit “Speaker” (so 
genoem omdat daar vroeër nie skriftelik rekord gehou is van 
die verrigtinge in die Britse Hoër- en Laerhuis nie, en 'n 
woordvoerder of speaker derhalwe aangewys is om die 
beraadslaginge aan die koning oor te dra.) Daar is dus 
gebruiksreëls vir praat in Afrikaans en die situasie, formeel 
of informeel, bepaal ons aanspreekvorme. En die 
wonderlikste is dat ons nooit hierdie reëls geleer word nie, 
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nie op skool of elders nie, ons leer dit deur Afrikaans te 
gebruik en te luister hoe ander Afrikaans gebruik. 
 
Die meeste geskrewe Afrikaans is formeel. Dink maar aan 
kontrakte, koerante, tydskrifte, omsendbriewe en so meer. En 
vir hierdie soort Afrikaans bestaan daar baie streng reëls. Die 
Afrikaanse Woordelys en Spelreëls, byvoorbeeld, gee 
omvattende inligting oor en reëls vir die spelling van 
Afrikaanse woorde. Gewone briewe tussen mense is weer 
informeel. So ook die ‘getikte gesprekke’ tussen mense op 
Facebook en Twitter, byvoorbeeld. 
 
Om die verskil tussen Praatafrikaans en Skryfafrikaans is 
maklik. Ons sê ‘onner’ maar ons spel ‘onder’. Ons skryf 
‘meisie’ en ‘lysie’, maar die ‘ei’ en die ‘y’ het dieselfde 
uitspraak. Ons sê ‘tart’ en ‘hant’ maar ons spel ‘tart’ en 
‘hand’. Ons sê: ‘defnitief’ maar ons spel ‘definitief.’ Daar is 
historiese redes daarvoor. 
 
Maar kom ons vat ’n moderne voorbeeld. Die naam wat ons 
almal uitspreek as ‘Liezel.’ Daar is heelwat wisselspellings 
van dié naam: ‘Lisel, Liesl, Liesel, Lizel, Liezl, Liezel.’ En 
omdat ons nie altyd skryf soos ons praat nie, het ons afgesien 
van letters, ook ander tekens nodig soos die deelteken en 
koppelteken. Ons gebruik die deelteken in byvoorbeeld 
‘geïnteresseer’ en die koppelteken in ‘bo-op’ om die 
uitspraak van die woorde korrek weer te gee. Dit help 
natuurlik ook wanneer ons moet lees. Sonder die deelteken 
kan ‘diëte’ nie en sonder die koppelteken kan ‘wa-as’ nie. En 
wat van ‘koeksistensie’ en ‘poetiese?’  
 
’n Klassieke voorbeeld waar ons in skrif ’n koppelteken moet 
gebruik om wat ons uitspreek weer te gee, kry ons in ‘ru-
gare’ teenoor ‘rugare.’  
 
En pornoster? Dis maar net ’n porno-stêr. 
 
 
Prof. Jarries verryk ons volgende week weer ... 
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LEë FORT IN DIE WOESTYN 
Deur Pieter Haasbroek 

 
Deel 1 van 2 
 
'n Eensame figuur struikel voort deur die magtige Sahara 
woestyn.  Dit lyk asof hy enige oomblik gaan neerslaan om 
dan nie weer op te staan nie.  Die aasvoëls het dit reeds 
opgemerk en begin al in lui in sirkels bo hom draai.  Dit is 'n 
sterk man, want hy het breë skouers, 'n nou middel en lang en 
kragtige bene, maar vandag het hy feitlik geen krag meer in 
sy liggaam nie.  Sy lippe is erg gebars, vol blase en op plekke 
loop dun straaltjies bloed al teen sy ken af maar hy kom dit 
nie eens agter nie, want hy het nou net een doel voor oë en dit 
is om betyds 'n sekere plek te ontdek waarna hy op soek is. 
 
Sy kragte is reeds gevaarlik min en die ontsettende dors is 
besig om hom waansinnig te maak.  As hy nie sy doelwit nou 
binne die volgende halfuur bereik nie, is dit klaar met hom.  
Hy moet hard konsentreer om steeds nugter te kan dink en sy 
liggaam eenvoudig voort te dryf ongeag sy ongemak.  Elke 
tree wat hy gee deur die los woestynsand tap nog vinniger die 
laaste van sy kragte.  Dit is reeds Paul le Roux se tweede dag 
in die Sahara sonder enige water en kos waar die verskriklike 
hitte en droë lug elke laaste druppel vog uit sy liggaam 
probeer trek. 
 
Paul kyk weer 'n slag op en dan sien hy uiteindelik waarna hy 
so naarstigtelik op soek was.  Die leë, verlate fort se 
wagtoring steek net-net uit bo die naaste duin hier voor hom.  
Toe hy teen die laaste duin uitgestrompel kom en bo uitkom, 
lê die verlate fort in al sy glorie voor hom.  Van hier af kan 
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hy reeds 'n klompie aasvoëls waarneem wat ewe rustig op die 
mure sit.  Net een van die twee staalhekke van die fort se 
poort is nog sigbaar en dit hang skeef aan een skarnier wat dit 
nog met genade vashou.  Dit is dus maklik om in die fort te 
kom deur die oop poort.  Paul bereik eindelik die fort en dan 
struikel-val hy deur die poort van die fort tot binne in die 
paradeterrein.  Meeste van die aasvoëls binne die 
paradeterrein vlieg verskrik op en maak skreegeluide soos 
hulle wegvlieg toe hulle die skielike indringer opmerk.  Die 
Franse fort lyk maar sleg, want oor die jare heen het moeder 
natuur en Arabiese stamme wat soms hier oornag, die fort al 
geleidelik begin afbreek. 
 
Die houtafskortings aan die binnekant van die paradeterrein, 
wat oploop na die borswerings, is uitmekaar gebreek en 
meeste het al vrot geword.  Jy sal dus jou lewe waag as jy dit 
sou waag om daarmee te probeer oploop na die bokant van 
die fort se mure.  Alhoewel die mure hoofsaaklik met groot 
klippe gebou is, is daar verskeie plekke waar van die klippe 
weg is of selfs dele van die mure wat omgeval het of besig is 
om om te val.  Die woestynsand het die fort ook al orals 
binnegedring.  Binne die paradeterrein lê al 'n dik laag sand 
en verder soos wat Paul deur die fort se vertrekke beweeg, lê 
oral sand en stof wat deur die fort se stukkende vensters 
ingesypel en opgestapel het.  Feitlik geen van die vertrekke 
se houtdeure is nog oor nie, want die Arabiere wat daar 
oornag het, het dit gebruik vir vuurmaakhout vir kos en vir 
warmte tydens die koue woestynnagte. 
 
Paul ken die geskiedenis van die betrokke fort baie goed.  
Franse forte is gewoonlik gebou bo-op 'n oase, want in die 
woestyn beteken water lewe en met genoeg water binne 'n 
fort kan jy lank oorleef teen aanslagte van buite wat die fort 
wil beleër en oorneem.  Mettertyd het die put se water egter 
opgedroog en was daar nie meer genoeg water vir die 
dorstige manskappe in die fort beskikbaar nie en is die fort 
toe ontruim en net so oorgelaat aan die natuur.  Paul se 
doelwit is nou om so gou moontlik by die put uit te kom.  Hy 
voel alreeds dronk in sy kop en sy liggaam moet nou 
dringend water kry.  Die put van forte kom gewoonlik in die 
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kombuis voor en die kombuis is ook die sentrale deel van die 
fort. Dit is dan ook tydens skermutselings die laaste waarop 
beslag gelê kan word. 
 
Op pad kombuis toe, sien Paul die bevelvoerder van die fort 
se kantoordeur raak.  Dan sien sy oog iets raak op die sand 
wat 'n ligte ruk deur sy liggaam gee.  Snaaks dat hy dit nie 
reeds vroeër opgemerk het nie, maar die toestand waarin hy 
verkeer, dryf hom nou net om aan een ding te dink en dit is 
om water te kry.  Sy liggaam skree behoorlik vir water en sy 
normale sintuie is dus grootliks afgestomp vir enige ander 
gewaarwordinge.  Daar op die sagte waaisand sand lê 
duidelike voetspore wat in en uit die kantoor lei en volgens 
die grootte daarvan lyk dit na die van 'n kind.  Paul struikel-
loop na die kantoor toe en stoot die half stukkende deur 
stadig oop en gaan na binne.  Dan steier hy letterlik agteruit 
tot sy rug hard stamp teen die deur se kosyn. 
 
“Genugtig!” is al wat hy hees en saggies uitkry, want sy 
stembande is kurkdroog en het hy lankal nie meer genoeg 
speeksel in sy mond, om behoorlik te kan sluk of praat nie.   
Daar voor hom op 'n houtbed teen die muur lê 'n blanke vrou 
en slaap! 
 
Sy lê op haar sy en slaap en haar lang, swart hare lê versprei 
oor haar skouers en rug.  Paul kan dadelik sien dat dit 'n 
besondere mooi vrou is, wat enige man onmiddellik sal 
begeer en syne sal wil maak.  Sy het 'n amper ronde gesig 
met ŉ smal, reguit neus en 'n breë mond, met volronde lippe 
wat effens oop is.  Paul wens nou sy was al wakker dat hy 
ook haar oë kon sien, want dit sal vir hom die prentjie van 
haar skoonheid voltooi.  Verder is sy kaalvoet en het 'n jean 
aan en 'n swart t-hemp aan wat styf om haar mooigevormde 
borste span.  Paul weet dat as hy nie homself nou in die 
bedenklike situasie bevind het nie, sou hy nou hier voor haar 
gaan sit het en net na haar bly kyk het tot sy wakker word. 
 
Dit is of sy in haar droomwêreld bewus geraak het van 
iemand hier naby haar en sy skrik met 'n ruk wakker.  Haar 
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oë vlieg oop en dan spring sy regop op die bed en ruk vanuit 
nêrens af 'n mes uit.  Sy hou dit uitgestrek na hom toe. 
 
“As jy dit durf waag om een tree nader te kom, gaan dit jou 
duur te staan kom!  Wie is jy en wat kom soek jy hier?”   
 
Paul kyk vas in die mooiste, blou paar oë wat hy seker nog 
gesien het.  Dit trek hom aan soos 'n magneet en vir 'n kort 
oomblik vergeet hy totaal van sy verskriklike dors en sy 
pynende liggaam.  Soos sy daar uitdagend op die houtbed 
staan, met die mes dreigend in haar hand en haar oë wat blits 
van vuur, is sy die toonbeeld van begeerlikheid. 
 
“Stadig oor die klippe, dame.  My naam is Paul en ek sal jou 
geen leed aandoen nie.  Jy kan dus maar heeltemal ontspan.”   
 
Dit lyk of dit die gewenste uitwerking op haar het, want sy 
laat haar arm effens sak en kyk hom nou met belangstelling 
en besorgdheid aan. 
 
“Genade Paul,” noem sy hom sommer reguit op sy  
voornaam. “Jy lyk verskriklik.  Dit lyk of jy dringend water 
en behandeling nodig het?” 
 
“Ek is dood van die dors,” kry Paul dit weer hees en skaars 
hoorbaar uit en hy probeer glimlag, maar sy verbrande lippe 
met blase op wil nie saamwerk nie. 
 
“Ek is jammer, maar ek het my laaste water vanoggend reeds 
uitgedrink en ek self is al goed dors.” Hy sien die medelye in 
haar oë. 
 
“Ons moet onmiddellik na die put toe gaan anders slaan ek 
nou dood neer van die dors.”   
 
Paul draai om en begin sommer al stap sonder om nog vir 
haar te wag.  Sy haal hom in die gang in en wil dan weet 
hoekom hy sy tyd daar gaan mors. 
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“Ek was gister toe ek hier aangekom het reeds daar en die put 
is kurkdroog, glo my maar.”  
 
“Miskien, miskien ook nie heeltemal nie,” fluister Paul dit 
hees uit.   
 
Toe hulle in die kombuis kom, sien Paul die put raak.  
Hierdie is nie die tipiese waterput soos in ander forte waar 
water met 'n tou en emmer met die hand uitgekatrol word nie, 
maar dit is 'n oop put.  Die put is groot bo en loop al nouer na 
die onderkant toe.  Aan die binnekant van die put se mure is 
'n nou paadjie uitgekap sodat as jy versigtig is, kan jy al teen 
die wand van die put afloop ondertoe en so by die bodem van 
die put uitkom.   
 
Paul begin sommer dadelik met die put se paadjie afloop.  Hy 
moet hard konsentreer om mooi te trap op die nou paadjie, 
want sy swak toestand en lighoofdigheid dreig kort-kort om 
sy liggaam van die paadjie af te slinger in die put af.  
Gelukkig maak hy dit en toe hy onder is, begin hy 
naarstigtelik te grou met sy kaal hande in die droë sand van 
die bodem.  Hy weet nog nie eens wat die pragtige dame se 
naam is of hoe sy hier kom nie, daarom skree hy flou vir haar 
hier van onder af. 
 
“Hou duim vas en wag daar vir my, jou en my lewens hang 
af van wat nou gaan gebeur.” Hy hoop sy hoor hom.  
Stelselmatig werk Paul die sand wat hy uitgrawe na die een 
kant van die put toe.  Hy is dankbaar dat die grond uit sagte 
sand bestaan en nie klipperig is nie, anders was dit nutteloos 
om te probeer.  Hy het al sy hoop geplaas op wat nou moet 
gebeur.  Hy het egter ook nie 'n ander uitweg nie want die 
ander naaste waterbron is 'n oase wat 50km verder geleë is. 
Hy sal dit vir seker nie kon bereik in sy toestand nie.  Sy kop 
draai en dit voel of hy nou enige tyd kan flou raak, een of 
twee van sy naels skeur, maar hy byt op sy tande en probeer 
stadig en ritmies die sand wegwerk met die laaste bietjie krag 
wat hy nog in sy liggaam oor het. 
 
Dan gebeur dit! 
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Hy voel skielik sagte, klam sand onder sy vingers.  Die trane 
van hoop en verligting rol sommer vanself van sy wange af 
en val op die droë sand onder hom.  Hy grawe nog dieper en 
dan syfer die eerste bietjie water koel oor sy vingerpunte.  Hy 
val vooroor en druk sy mond in die gat af wat hy so pas 
gegrou het.  Hy slurp bietjies-bietjies sand en water op, maar 
nou gee hy nie om ook sand saam met die water in te kry nie.  
Hy kom regop en maak die gat nog groter om meer water te 
laat deursyfer.  Met die bietjie water wat hy reeds ingekry 
het, is dit of daar nuwe lewe in hom kom en hy weer amper 
normaal kan sluk en praat. 
 
“Kom af ondertoe, ek dink ons is gered vir eers!” skree hy so 
hard hy kan na boontoe waar die nog onbekende vrou angstig 
staan en wag om te sien wat gaan gebeur. 
 
“Wees net uiters versigtig as jy afkom om nie te gly en te val 
nie.”  Sy woorde is nog skaars koud, toe val sy hier langs 
hom neer op haar knieë en slurp ook gulsig van die water op 
wat intussen meer geraak het in die groter gat wat hy gegrou 
het.  Sy kom regop met 'n groot glimlag op haar mooi gesig 
en steek haar hand uit na hom toe. 
 
“My naam is Rochelle Louw, aangename kennis.”  Paul voel 
haar sagte, warm hand in syne toe hy haar hand vat. 
 
“Wel Rochelle, dit was 'n groot waagstuk en vandag was die 
gode ons genadig.”   
 
“Maar hoe ... hoe het jy dit geweet?” 
 
“Ek het nie, ek het bloot 'n kans gevat, maar uit ondervinding 
weet ek dat oases in die woestyn se watertafel soms sak en 
soms weer styg as daar goeie reëns honderde kilometers 
verder weg geval het.  Dalk het die watertafel die afgelope 
paar jare weer stadig gestyg sedert die ontruiming van die 
fort. Dit het egter net genoeg gestyg om nie bo die sand te 
verskyn nie en daarom reken ek het die Arabiere dit ook nog 
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nie ontdek nie.  Miskien het hulle vroeër al probeer, maar toe 
was die watervlak nog te laag.” 
 
Hulle twee sit daar op die sagte sand en maak beurte om die 
water wat deursyfer in die gat, te drink.  Paul weet dat hy nie 
te vinnig te veel water moet inneem nie, anders kan dit meer 
probleme veroorsaak en daarom drink hy stadig en tydsaam.   
Toe hulle eindelik voel asof hulle nie meer kan drink nie, 
strek Rochelle haar bene uit en sit dit dan spontaan bo-oor 
Paul se reeds uitgestrekte bene, asof daar niks mee verkeerd 
is nie.  Paul wens op die oomblik dat sy nie 'n jean aangehad 
het nie, maar eerder ŉ kortbroek, maar hy laat niks blyk nie 
en sit dan sy een hand bo-op haar een bobeen. 
 
“Vertel my nou eers hoe op aarde jy hier gekom het en wat 
het met jou gebeur?”   
 
Rochelle se blou oë kyk vriendelik na hom en sy sit in 
afwagting op sy antwoord. 
 
Deel 2 en einde volg volgende week ... 


