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Chloe het uitgevind Lyle lê in ‘n private kamer en sy 

smeek ‘n ou skoolvriendin, Rene, wat voor die deur staan 
in haar wit verpleeguniform met die maroen epoulette en 
kentekens op haar skouers om in te gaan. Rene lyk besorg 
en jammer vir Chloe maar sy is ook gedetermineerd: 
“Chloe ons ken mekaar van skooldae af en ek haat dit om 
jou toegang te weier, maar dit is die dokter se instruksies. 
Lyle is in elk geval so uit soos ‘n kers.” 
 
Chloe is desperaat: “Hulle wil my nie toelaat by Zoey in 

Intensiewe Sorg nie en nou wil julle my ook nie by Lyle 
toelaat nie. Rene, dit voel so onwerklik dat hulle kon 
oorleef en ek gaan nie slaap nie alvorens ek hom ten 
minste gesien het in sy bed nie. Luister, niemand is nou 
naby nie. Hoe sal die dokter ooit weet?” 
 
“Dokter Horn is ‘n nuwe dokter wat net vanmiddag hier 

begin het, Chloe, en ons wil hom nie met die intrapslag 
verkeerd opvryf nie. Hy lyk baie onvoorspelbaar. Ons het 
hom eers môre verwag. Hy is uiters deeglik en baie 
toegewyd. Hy het uitdruklik beveel dat slegs verpleërs 
naby Lyle mag kom en selfs nie eers sy familie nie, want 
die seun ly erg aan skok. Die dokter wil voorkom dat 
iemand hom nog verder ontstel. Lyle is onder sterk 
verdowing en sal in elk geval deurslaap tot laat môre.” 
 
“Presies, Rene, hy slaap en sal onbewus wees van my 

teenwoordigheid. Waar is dokter Horn in elk geval nou?” 
 
“Hy is besig met Zoey in die Intensiewe Sorgeenheid.” 
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“Laat ek net gou inglip, wie gaan sê, daar is niemand in 
die gang op die oomblik wat sal sien nie. Die dokter sal 
nooit weet nie. Kom gou-gou voor hier iemand aankom.” 
 
Rene lyk moedeloos: “Chloe, jy het niks verander nie. Jy 

is net so hardkoppig en onwrikbaar soos op skool. Niks of 
niemand sal in jou pad staan nie. Indien iemand jou hier 
vind, het jy skelm hier ingeglip toe niemand naby was nie. 
Sou Lyle miskien wakker skrik, sal hy baie deurmekaar 
wees, maar indien hy wel vra, moet jy hom laat verstaan sy 
moeder is besig om te herstel in ‘n ander saal. Die dokter 
wil nie dat hy moet stres oor haar nie.” 
 
Rene draai om en loop weg en Chloe glip vinnig in. Lyle 

slaap stil op sy rug met ‘n drup aan sy arm en ’n 
suurstofmasker oor sy gesig. Rene het haar ingelig dat hy 
orals erg gekneus is met gekraakte ribbes en dat hy van 
dehidrasie, skok en verkluiming herstel. Chloe kom tot by 
sy bed en trek geskok haar asem in want sy gesig is erg 
geswel onder die masker met snytjies orals. Sy arms is vol 
aaklige, pers kneusplekke en snymerke. Sy frons vir die 
toestand van sy hande wat ook vol snye is met gebreekte 
naels. Chloe voel hoe die trane vrylik hardloop terwyl sy 
hulpeloos net daar staan en staar. Sy wens sy kon hom in 
haar arms neem en net lank vashou en al sy seer wegsoen. 
Sy het hom so ongelooflik lief! 
 
Chloe fluister saggies asof hy haar kan hoor. “Siestog 

Lyle, my ystermannetjie, jy was regtig deur die hel, maar 
Chloe sal altyd hier wees vir jou. Byt net vas en jy is gou-
gou weer perdfris en vol lewe soos die ystermannetjie wat 
ek ken.” 
 
Chloe vries geskok toe sy ‘n gedempte maar ferm stem 

hier reg agter haar hoor. Die stem klink baie bekend. 
 
“Wat doen jy hier? Ek het duidelike instruksies gegee dat 

niemand hier toegelaat mag word nie.” 
 
Chloe draai om en kyk geskok in Isaac se blou oë en sien 

hy is net so verras toe hy haar herken. Hy neem haar aan 
die arm en trek haar by die kamer uit en maak die deur 
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saggies agter hulle toe. Hulle staan teen mekaar wanneer 
hy praat met ‘n vraag op sy gesig. 
 
“Chloe, wat doen jy daar binne?” 
 
“Lyle is my nefie en Zoey is my suster. Ek het vanoggend 

na hulle gaan soek en gevind dat hulle oor die krans in die 
bergpas getuimel het. Ek het vir die reddingspan die plek 
aangewys en gesien hoe hulle weggevlieg word en toe jaag 
ek hiernatoe. Wat doen jy hier?” 
 
Chloe het skaars die vraag gevra toe sy kliek. Nou maak 

die doos boeke wat hy met hulle ontmoeting gedra het, ook 
sin.  
 
“Dokter Horn? Jy is die nuwe dokter wat vanmiddag hier 

begin het? Is jy dokter Isaac Horn?”  
 
Hy glimlag. “Dis reg, en iemand is in die moeilikheid 

deur jou daar in te laat.” 
 
Chloe skud haar kop. Dis tyd vir ‘n wit leuentjie: 

“Niemand het my ingelaat nie, ek het ingeglip toe niemand 
naby was nie. Ek moes hom net sien want dit voel nog so 
onwerklik dat hulle daardie ongeluk enigsins kon oorleef 
het. Kom jy nou van Zoey af? Hoe gaan dit met my sus?” 
 
Sy wag in spanning op die nuutste nuus. “Ons moes 

opereer en die swelling op haar brein verlig en 
terselfdertyd ‘n heupvervanging doen. Sy het die 
maratonoperasie oorleef. ‘n Span spesialiste het 
tegelykertyd aan haar gewerk. Ons hou haar nou in ‘n 
koma, terwyl sy herstel. Alles gaan nou van haar afhang en 
net die tyd sal leer. Jou nefie was baie gelukkig en het 
geen erge skade opgedoen nie. Hy sal vinnig herstel. Ek 
behandel hom meestal vir skok. Dis hoekom ek niemand 
naby wil hê wat per ongeluk sy gemoedstoestand negatief 
mag beïnvloed nie. Daarom die voorlopige isolasie. Kom 
loop saam tot by my kantoor. Ek wil vir jou iets voorskryf 
wat jou sal uitsit soos ‘n kers, anders sal jy nooit vannag 
slaap nie.” 
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Chloe volg hom by die eenheid uit tot in ‘n kantoor aan 
die oorkant. Hy buk oor sy lessenaar en skryf vinnig ’n 
preskripsie uit en gee dit vir haar. Sy neem dit terwyl hulle 
styf teen mekaar staan en diep in mekaar se oë kyk. 
 
“Chloe, jy ly self aan skok en Lyle gaan slaap tot laat 

môre. Jy moet nou die medikasie kry op die grondvloer by 
ons apteek en dit drink voor jy gaan inkruip vanaand en 
uitslaap sodat jy sterk kan wees en normaal kan 
funksioneer om jou nefie by te staan sodra ek jou laat 
weet. Ons is bure en ek sal jou op hoogte hou. Ek belowe 
hulle is in goeie hande. Ek is baie beïndruk met die 
spesialiste en die verpleging hier tot dusvêr. Ek belowe jou 
ek sal seker maak hulle kry die beste sorg.” 
 
Chloe het ‘n seer vraag op haar gesig. “Wat is haar kanse, 

Dokter, wees asseblief eerlik. Gaan sy permanente skade 
hê? Is sy nog in gevaar?” 
 
Isaac se oë is sag wanneer hy haar hande in syne neem. 

Hulle voel warm terwyl hy antwoord: “Sy is buite gevaar 
op die oomblik maar ons hou haar fyn dop in die ISE. Die 
volgende twee dae is kritiek. Ongelukkig gaan ons nie 
weet of daar breinskade of senuweeskade is voordat sy 
finaal uit die koma kom nie. Dit behoort ‘n hele paar dae te 
neem.”  
 
Die trane loop nou vrylik en hy druk met deernis haar 

hande effens. “Ek is hier vir jou, Chloe, en sal jou op 
hoogte hou van elke stap op hierdie moeilike pad van hulle 
herstel.”  
 
Hy haal ‘n wit sakdoek uit en droog haar wange en oë 

met deernis af en streel oor haar hare asof sy ‘n 
lieflinghondjie is. Sy praat diep ingedagte terwyl sy hom 
toelaat om haar te streel. 
 
“Hy was veronderstel om nou in sy kosskoolbedjie te 

slaap en môre op datum te kom met sy verlore skoolwerk 
na sy oupa se afsterwe en begrafnis. Sy oupa was alles in 
sy lewetjie. Ek was juis bekommerd oor sy 
gemoedstoestand. Nou gaan hy miskien nog sy moeder 
ook verloor en sy nikswerd vader is nooit daar vir hom nie. 
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My sus was veronderstel om vanaand by my in te trek 
nadat sy en sy pa ‘n lelike uitval gehad het. Ons was 
veronderstel om weer pret saam te hê en kyk nou watter 
riller spin die lewe vir ons almal!” 
 
Skielik besef sy die persoonlike goed wat sy kwytraak 

teenoor die vreemdeling en vra verleë om verskoning: 
“Jammer, Dokter, ek praat oor persoonlike goed.” 
 
Hy glimlag vir haar met deernis en sy blik maak weer iets 

diep binne haar wakker wat onbekend is vir haar en 
waarvan sy bewus geword het met hulle eerste ontmoeting. 
 
“Byt vas, meisie, die ergste is verby en asseblief los nou 

die dokter nonsens. Ek is jou buurman Isaac, okei?” 
 
Chloe kyk dankbaar in sy sexy, blou oë: “Dankie, Isaac, 

baie dankie vir alles ...” 
 
“Gaan kry nou die slaappille, maak jou slimfoon dood 

sodat niemand jou steur nie en rus ordentlik totdat jy môre 
vanself wakker skrik. Môre is nog ‘n dag. Besef jy dat jy 
hulle gered het want hulle sou nie nog ‘n nag teen daardie 
koue krans oorleef het nie. Dis ‘n wonder hulle het tot hier 
gekom.” 
 
 
Vasgevang vervolg uitgawe 15... 
 
 
Die Skrif van Onheil 
Lees eers al die vorige hoofstukke vanaf uitgawe 02 
 
 
Wanneer Onheil liefde bring 
 
 
13 – Die Duiwelskuil 
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Billy wag in spanning nadat die skuurgeluid opgehou het. 

Dit is doodstil. Sy hart klop vinnig en hy is duiselig van 
vrees. Wat gaan hulle met hom aanvang? Hy troos homself 
dat die boekie belangrik genoeg is sodat hulle hom moet 
spaar. Hulle mag hom nie so opneuk dat hy in so ‘n 
toestand raak dat hy dit nie kan terugbesorg nie. Hulle 
weet mos nie waar dit is nie! 
 
Iets huil deur die lug en tref sy rug en Billy se gille 

weergalm in die leë pakhuis as die skok van die skielike, 
verskriklike pyn hom oorweldig. ‘n Geweldige brandpyn 
vreet in sy rug en sy spiere trek onwillekeurig pynlik saam. 
Die toue sny in sy gewrigte en hy besef nou eers sy kuite 
ondersteun hom nie want hy hang aan die tou. Hy soek 
weer balans en lig homself met die punte van sy 
voetkussings terwyl hy asem soek as dit voel of sy skouers 
uit lit wil skeur en die spiere oor sy ribbes styf span. Dit 
was iets soos rieme vol harde knoppe wat hom 
terselfdertyd orals oor sy rug geraps het. Die brand is 
aanhoudend en so erg dit maak hom duiselig. 
 
“Your last chance to come clean or else it’s going to get 

much worse ...” 
 
Billy sukkel die woorde uit: “Just give me the opportunity 

to get the thing for you, please ...” 
 
Weer skeur die ding huilend deur die lug en tref sy rug en 

hierdie keer is dit veel erger. Billy ruk woes geskok aan 
die toue en sy gille van pyn raas in sy ore as die brandende 
vuur hom oorweldig. Hy besef dit gaan logaritmies erger 
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word want die ding beseer nie net nuwe vleis nie, maar 
beseer ook die reeds beseerde vleis op sy rug. Hoe gaan hy 
uithou as dit voortgaan? Hy hoop die man praat eers weer. 
Die pyn is ondraaglik. 
 
Weer huil die ding en pynig hom nog erger en weer nog 

erger en weer nog erger. Dit hou net nie op nie! Billy ruk 
heen en weer van skok en die brandpyne is lankal reeds 
totaal ondraaglik. Dis ’n helse vuur soos gloeiende ysters 
wat in sy rug gedruk word. Sy skouers pyn geweldig en 
die wurggreep vreet gulsig dieper en dieper en sny in sy 
gewrigte. Dit hou egter nie op nie en die geluid huil met ‘n 
eentonige ritme terwyl die pyn net erger en erger word. 
Billy word duiselig en voel hoe hy naby bewusteloosheid 
kuier. Hy wens hy wil wegraak sodat dit net donker word 
en sy ellende ophou. Sy maag draai en hy verloor beheer 
sodat sy blaas en derm skiet gee en dit loop vrylik warm 
oor sy bene ondertoe tot hy dit onder sy voete voel. Nou 
besef hy waarvoor die stuk plastiek daar is. Hy soek balans 
op die kussings van sy voete tussen die onwillekeurige 
geruk van pyn wanneer die ding hom tref en gly heen en 
weer op sy eie mengsel van bloed, urine en stoelgang maar 
die pyniging duur genadeloos voort. Uiteindelik raak hy 
weg en alles word donker. 
 
“Billy ...” 
 
Billy hoor sy naam en ‘n dowwe beeld van iemand hier 

voor hom wil net nie gestalte aanneem nie. Die pyn voel 
eienaardig anders as voorheen asof dit verdoof is deur ‘n 
snaakse beswyming. Billy herken die adrenalien, sy lyf se 
natuurlike verdowingsmiddel, wat hom lekker laat voel na 
‘n baie harde muurbalwedstryd. Sy lyf reageer natuurlik 
teen die geweldige pyniging en het sy are vol adrenalien 
gepomp. 
 
“Billy, word wakker ... “ 
 
Die persoon voor hom begin vorm kry en Billy skrik en 

kyk weg. Die towenaar het hom wakker gemaak. Hy was 
bewusteloos. 
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“Dis so onnodig, Billy, jy hoef net in my oë te kyk en ek 
spaar jou al hierdie pyn en lyding. Jy gee besonder baie om 
vir haar.” 
 
Billy hoor sy eie stem en dit klink onnatuurlik stadig. “Ek 

wil regtig die verdomde ding teruggee. Hoekom laat julle 
my nie toe sodat ek net die ding vir julle gaan haal nie? Ek 
wil julle nie in my lewe hê nie, en sal so verseker julle los 
my en my gesin.” 
 
Skielik verskyn die towernaar se hand met sy bos sleutels 

en Billy voel die vrees klem om sy hart wanneer die 
towenaar weer praat. “24 Park Drive, Billy Shaw. Ons 
gaan seker maak die ding is nie daar nie. Intussen dink aan 
die volgende: jou rug is oopgekloof en wanneer ons 
terugkom, moet jy liewer vir ons alles vertel want daardie 
ding gaan jou vleis stadig opvreet tot op die been en jy sal 
dit nie oorleef nie, Billy. Nou gaan ons sout oor jou wonde 
gooi en so infeksie verhoed, maar terselfdertyd jou laat 
voel hoe erg die skade werklik is. Beteken daardie meisie 
so baie vir jou? Geniet dit, want jy wou dit so graag gehad 
het. Billy Shaw se eie kleine hel ...” 
 
Die towenaar stap weg en verdwyn en Billy wag in 

spanning vir die volgende pyniging. Hoe kon hy vergeet 
het sy moeder het sy naam en hulle adres op die voorste 
blad van sy skoolboeke geskryf sodat iemand hulle kan 
vind indien hy sy skoolsak verloor! Nou gaan hulle sy 
woning besoek en die alarm se afstandbeheer is ook 
aangeheg aan sy bos sleutels. 
 
Hulle is nou totaal in beheer! Hoe kon hy nie daaraan 

gedink het nie! Hy voel dankbaar dat sy moeder vir die 
volgende twee weke gelukkig in Brittanje is vir bemarking 
maar dit beteken nie noodwendig dat sy veilig is nie. 
Skielik klem die vrees stywer om sy hart toe hy aan nog ‘n 
groter probleem dink. Kadin gaan wonder waar hy is. Wat 
as sy hom daar gaan soek en haar vasloop in hierdie 
duiwels! 
 
Iets tref sy rug soos sand maar dan word dit duidelik dis 

beslis sout en nie sand nie. Billy se gille weergalm terwyl 
die sout sy rug tref en dit al dieper in sy vleis inbrand. Dit 
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voel asof sy rug aan die brand is en die vuur sy vleis 
opvreet. Die pyn is ondraaglik as hy woes heen en weer 
ruk en dan raak hy weer weg. 
 
*** 
 
Kadin druk die knoppie by die voordeur van  Park rylaan 

24 en hoor hoe dit kraai soos ‘n hoender in die woning. 
Die plek is doodstil en haar moed sak tot in haar skoene. 
Waar is Billy? Sy lui weer en weer maar slegs die stilte 
volg. Hoekom het hulle so mak geword want dit lyk 
werklik asof hy in verkeerde hande beland het? Wat nou? 
Sy is moedeloos. 
 
Die son gaan onder en die skemer bekruip die stad nou 

soos onheil. Dis simbolies van die teenspoed wat stadig 
maar seker hulle lewens oorneem. Kadin besluit daar is 
nou net een oplossing. Sy gaan huis toe hardloop en haar 
pa alles vertel want sy het hulp so spoedig moontlik nodig. 
Billy se lewe is heel waarskynlik nou in haar hande en sy 
het haar vader se wysheid nodig. 
 
Kadin draai om en loop terug na die voorhekkie maar 

stop skielik in haar spore. Sy sien nou eers die snaakse 
man wat haar uitgang versper. Hy het ingekom en die 
hekkie stilletjies agter hom toegetrek en staan nou voor 
haar. Hoe lank het hy daar gestaan en haar dopgehou? Die 
sonsondergang is agter hom en sy sien meestal net sy 
snaakse figuur en donker gestalte in ‘n snyerspak. Haar 
hart begin woes klop toe sy die welige baard en die 
bultende ding op sy kop sien. Sy onthou die waarskuwing 
van Vyasa en hoe hy die towenaar beskryf het. Sy staan 
gevries terwyl die snaakse man stadig vorentoe kom. 
 
Hy kom tot voor haar en nou weet sy Vyasa het die 

towenaar baie goed beskryf. Hoe langer die hare, hoe 
groter die towerkrag. Daar moet vrek baie hare verberg 
wees onder daardie reuse doek op sy kop. Dit sal maklik 
tot by sy voete hang. Sy voel koue rillings teen haar 
rugstring afloop en onthou die snaakse waarskuwing in die 
skrif weer duidelik. “Sit my dadelik terug waar ek gevind 
is voor die wêreld vergaan en as die duiwel jou besoek, 
moenie in sy oë kyk nie.”  
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Is hierdie die duiwel? 
 
Hy stop voor haar en praat met ‘n eienaardige snaakse 

aksent sodat sy moet konsentreer om die Engelse uitspraak 
te verstaan. Sy stem klink aardig. Dis ‘n growwe hees stem 
wat haar hoendervleis laat uitslaan. “I recognize you, you 
are Billy’s friend. What is your name? He refused to tell 
me your name.” 
 
Dit voel asof haar bors saamtrek toe al haar vermoedens 

eensklaps bevestig word. Die duiwels het hom gevange 
geneem. Haar brein skarrel haastig vir die beste antwoord 
want sy besef elke aksie wat sy nou neem mag Billy 
nadelig beïnvloed. Hy wou nie haar naam vir hulle gee 
nie? Sy hoop nie dit beteken hulle martel hom nie en sy 
antwoord vinnig maar versigtig in Engels. “Kadin, my 
naam is Kadin, waar is Billy?” 
 
“Beteken Billy baie vir jou, Kadin? Hoe graag wil jy hom 

weer sien?” 
 
Dis asof ‘n onsigbare gewig haar afdruk. Sy onthou hoe 

hulle vroeër vandag nog vol passie in mekaar se oë gekyk 
het en uitgesien het na ‘n tyd saam daar by die fort met die 
mooi uitsig en sy vra versigtig: “Wat bedoel jy, wil ek 
hom weer sien? Waar is hy?” 
 
“Draai terug en loop tot by die voordeur.” 
 
“Waar is Billy?” 
 
“Draai en loop voordeur toe of jy sien hom nooit weer 

nie.” 
 
Die towenaar versper haar weg tot veiligheid. Sal sy 

vinnig genoeg wees as sy hom probeer ontduik. Die hekkie 
is laag en sy behoort maklik oor te spring. Die towenaar 
lyk oud met sy grys baard en sy is nog jonk. Dis die 
enigste opsie want die agterplaas is afgesny deur ‘n hoë 
heining en die grensmuur en motorhekke is te hoog voor. 
Die hekkie is die enigste opsie maar sy besef sy durf nie 
probeer wegkom nie, want wat gaan dan van Billy word. 
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Kadin gehoorsaam, draai om en loop na die voordeur met 
die towenaar op haar hakke. 
 
Sy word yskoud en voel duiselig van vrees wanneer die 

voordeur oopgaan en die donker ingang op haar wag. Sy 
trawante was die heeltyd daar binne! Sy was omsingel en 
sy het dit nie eers geweet nie. Sy besef die mense werk 
subtiel. Hulle het nie die deur oopgemaak en haar daar 
oorrompel nie maar die man het haar bekruip en 
gemanipuleer sodat sy self gewillig die gevaar instap. Sy 
vind ’n sterk assosiasie met die eksentrieke Michael se 
woorde aan Billy. Die marionetmeester is hier agter haar 
en sy is sy gewillige poppie wat hy gelei met sy 
sielkundige toutjies. Sy hoop Billy is daar binne saam met 
sy trawante.  
 
Vreesbevange betree sy die donker huis. Gaan sy nou die 

leeukuil binne? Of is dit eerder nog erger: die duiwelskuil? 
Nou weet sy vir seker sy sal haar lewe gee vir Billy. 
 
 
Die Skrif van Onheil vervolg in uitgawe 15... 
 

 
 
Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 
Prof. Jarries se weeklikse rubriek  
 

 
 

Die liewe ‘mensies’ 
 
Die volgende stukkie kom uit ’n Facebook-pos: “Hallo 
Liewe Mensies. Ek wil vra of julle nie ou goedjies het wat 
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ons kan kry om vir die arme bloedjies wat nie het nie te 
gee. Enige dingetjie, soos kleertjies, of ’n ou geldjie of 
speelgoedjies. Dis vir arm ou kindertjies wat nie goedjies 
het vir Kersfees om hulle hartjies bly te maak nie ...” 
 
Die reaksie daarop was verstommend. Die eerste was ’n 
persoon wat te velde getrek het teen ‘mensies’. En daarna 
het een na die ander tekere gegaan oor die oormatige 
gebruik van verkleinwoordjies. Ek is seker die dame wat 
dit geplaas het, het dit gebruik om vertedering uit te druk, 
maar dit wys maar net hoe die gebruik van sommige style 
taalgebruikers kan irriteer. “Ek kan teen die mure uitklim 
(sic) as iemand my ’n ‘mensie’ noem,” sê een. 
 
Die basiese funksie van die verkleiningsvorme ‘-ie, -pie, - 
jie’ en ‘ –(e)tjie’ is natuurlik om grootte aan te dui: 
‘dorpie, boompie, perdjie, karretjie.’ Dan is daar 
natuurlik ook die snaaksigheid dat ons in sommige gevalle 
geneig is om meestal die verkleining te gebruik soos in 
‘ertjies’ en ‘boontjies’ en dan is daar ander woorde wat 
ons net in die verkleiningsvorm gebruik, soos ‘suutjies.’ 
 
Waarvoor gebruik ons dan verder die verkleiningsvorme? 
Vertedering het ek al genoem. Dit kry ons dikwels as ons 
toegeneentheid of liefde wil uitdruk tussen gesinslede: 
‘hartjie, liefie, My dierbaarste Johannatjie’ of by 
troetelname ‘bokkie, diertjie, goggatjie.’ Hierdie 
toegeneentheid kan ook uitgedruk word wanneer ons oor 
ons besittings praat. “Ek is baie lief vir my karretjie.” 
Natuurlik is ons ook lief vir ons troeteldiere. Die woord 
troetel sê dit al. Dan is dit dikwels ‘my hondjie, woefie’ of 
‘my katjie’ of ‘kietsie.’ En dan het ons natuurlik die mooi 
teenstellings: “Jy’s ’n regte vark” teenoor: “Ouma se ou 
varkie/otjie, kom hier na Ouma toe.” Of: “Jou liederlike 
gogga” teenoor: “Goggatjie, wat wil jy hê vir Kersfees?”  
 
Maar ons kan ook beskeidenheid uitdruk: “Ek het maar vir 
my ’n erfie by die see gekoop.” Of: “Nee wat, ek het maar 
net ’n klein belegginkie gemaak, net so R2 miljoen.” 
Ons verontskuldig ons dikwels deur versagting van ’n fout, 
voorval of oortreding. “Ek het maar net ’n foutjie gemaak 
toe ek ’n draaitjie gery het en Pa se kar gestamp het.” Die 
student wat dronk was in die koshuis se verskoning aan die 
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rektor het so geklink: “Was nie regtig dronk nie, 
Professor, het maar net ’n paar doppietjies gedrink.” 
 
Ons druk ook snedigheid of minagting deur verkleining 
uit. “Wat weet daai ou ministertjie nou van finansies?” of 
“Kyk net daardie vervlakste sentertjie. Laagvat bestaan 
nie in sy woordeskat nie!” 
 
En wat druk ons uit met: “Meneertjie, wag maar dat jou 
pa by die huis kom!” of: “Juffroutjie, gedra jou in die 
openbaar!”  
 
Dis daardie emosie wat ouers ondervind met hulle 
onhebbelike kinders se optrede.  
Lekker daggie vir julle!  
 
 
Prof. Jarries verryk ons volgende week weer... 
 

 
 
LEë FORT IN DIE WOESTYN 
Deur Pieter Haasbroek 
 

 
 
Deel 2 van 2 
 
“Wel,” begin hy “ek is 'n ingenieur en was op pad na 'n 
olieboorkamp in die Sahara woestyn om daar hertselwerk 
te gaan doen toe 'n sandstorm ons karavaan onverhoeds 
gevang het.  Die kamele het om een of ander duistere rede 
besluit om voor die storm te probeer uitvlug, met elkeen 
van ons agter sy kameel aan.  Nodeloos om te sê, het dit 
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totale chaos veroorsaak en in die proses is ons almal van 
mekaar en ons kamele geskei.  Die sandstorm het gelukkig 
nie te lank geduur nie, maar dit was ongelukkig lank 
genoeg dat ons mekaar nie weer kon vind nie. 
 
“As ingenieur werk ek met die Sahara se opmetingskaarte 
want ek moet presies weet wat oral aangaan; uit die aard 
van my werk, natuurlik.  Ek het dus presies geweet waar 
elke oase en fort van die Franse Vreemdelegioen geleë is.  
As kind het ek baie belanggestel in sterrekunde en die 
kennis het handig te pas gekom toe ek my rigting moes 
bepaal na die naaste plek wat moontlik water kan hê.  Ek 
het geweet van die fort en dat die put jare gelede al 
opgedroog het, maar dit was my enigste hoop, omrede ek 
geen water by my gehad het nie en die tweede naaste 
waterbron was eenvoudig te ver.” 
 
“Baie interessant,” sê sy en sit haar een hand op Paul se 
hand wat nog steeds op haar bobeen rus. 
 
“Jy sal nie glo hoe ek hier beland het nie!  Ek is deel van ŉ 
filmspan wat ŉ dokumentêr in die Sahara wou kom skiet.  
Ek doen die redigering van die film se klankbaan na die 
tyd en moet dus by wees met die verfilming.  Ons het in 
vier Landrovers die woestyn kom aandurf.  Ek was nog 
besig om 'n draai te loop agter die naaste duin van die 
voertuie af, toe dieselfde sandstorm wat jou getref het, ook 
ons groep totaal onverhoeds oorval het.  Ek het die 
voertuie in die donkerte van die sandstorm probeer 
opspoor, maar moes weens my disoriëntasie verby die 
voertuie geloop het.  Gelukkig was die storm nie te erg nie 
en toe dit verby was, was my mense skoonveld.  Ek dink 
ons het beide in die verkeerde rigtings na mekaar gaan 
soek.  Gelukkig het ek darem ŉ waterbottel en ’n hoed by 
my gehad.  Na ure se ronddwaal, het ek toe besluit om net 
'n rigting in te slaan in die hoop om iemand so raak te 
loop, maak nie saak wie nie, want ek was raadop en het 
begin vrees vir my lewe.” 
 
“Ek dink ons het vir eers genoeg water gedrink.  Dit is tyd 
dat ons nou beplan wat ons verder gaan doen om weer by 
die beskawing te kan uitkom.  Alhoewel ons situasie nou 
aansienlik beter is as kort vantevore, is ons nog lank nie uit 
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lewensgevaar nie want ons het nie kos nie en dit wemel 
ook van vyandiggesinde Arabiese stamme regoor die hele 
woestyn.  Dan moet ons ook nog 'n manier van vinniger 
vervoer vind, want per voet is die naaste waterbron van 
hier af ook hopeloos te ver, selfs al sou ons net gedurende 
die nagte stap.”   
Paul staan op en trek vir Rochelle aan haar twee hande op.  
Toe sy regop kom is haar lyf vir 'n kort oomblik amper 
teen syne en kan hy die warmte van haar lyf aanvoel. 
 
“Stap jy voor, Mademoiselle, ek sal jou agterhoede dek,” 
terg hy haar. 
 
“Jy wil natuurlik net na ŉ sekere anatomiese deel van my 
kyk.”  
 
“Sy knipoog vir hom.” 
 
“Natuurlik, ek kan jou mooi, kaal voete nie weerstaan nie,” 
skerts hy terug.   
 
Toe hulle bo kom, kan hulle sien dat die son nie meer te 
ver van onder af kan wees nie.  Paul voel nou sommer 
weer pure man in alle opsigte en sy seer verbrande lippe en 
seer liggaam is nou amper heeltemal vergete.  Terwyl hulle 
met die put se paadjie stadig na bo geloop het, het Paul 
hom verkyk aan elke beweging en elke deel van die mooi 
vrou hier voor hom.  Wat 'n sexy, mooi en intelligente 
vrou darem nie aan 'n man se manwees kan doen nie, dink 
Paul so by homself.  Hulle is skaars uit die put of hulle 
hoor die geproes en gerunnik van perde, asook klomp 
stemme wat amper gelyktydig praat. 
 
“Arabiere!” fluister Paul saggies vir Rochelle. 
 
“Hier is sommer baie van hulle en hulle is reeds in die fort 
se paradeterrein.  Ons moet dringend wegkruipplek soek, 
anders word jy dalk na 'n harem ontvoer en ek sal vir seker 
gedood word.” 
 
Sjeik Rajah is lief daarvoor om op sy handelsroete altyd by 
die ou, leë Franse fort te kom oornag.  Dit is mooi in lyn 
op sy roete en die fort bied goeie beskerming aan mens en 
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dier teen die natuur se elemente.  Geen tyd word gemors 
om tent op te slaan nie en kan hulle dadelik begin met 
kosmaak, die perde versorg en dan gaan slaap.  Die Franse 
se geriewe wat nog oorgebly het in die fort, kom dan altyd 
handig te pas. 
 
Sjeik Rajah verkies dit om in die bevelvoerder se 
slaapkamer te gaan oornag eerder as om saam met sy 
volgelinge in die vierkant van die fort te slaap. Dit gee 
hom 'n gevoel van mag en hy skep daardeur ook die indruk 
dat hy hulle meerdere is in alle opsigte.  Toe hy by “sy” 
kamer wil inloop, sien hy skielik die paar rye voetspore in 
die sagte, fyn sand.  Dit lyk vir hom soos dié van 'n man en 
kind of miskien 'n vrou.  Sjeik Rajah is nie 'n baie 
opmerksame man nie en daarom het dit hom ŉ tydjie 
geneem voor hy eers die spore ontdek het wat eintlik die 
gange vol lê weens die beweging van twee mense in die 
fort. 
 
“Abdoel, waar is jy?  Kom dadelik hier na my toe!” roep 
hy kliphard uit.  Abdoel wat net besig was in die kombuis 
om van die potte wat agtergebly het, te gaan haal vir die 
kosmaak buite, haas hom na sjeik Rajah.  Hy buig 
eerbiedig en wag vir sy owerste om voort te gaan. 
 
“Abdoel sien jy hierdie spore?  Hier is twee mense in die 
fort en die spore is nog vars, asof iemand nog vyf minute 
gelede hier geloop het.  Hulle moet dus nog hier in die fort 
êrens skuil.  Vat dadelik twintig man en deursoek hierdie 
hele fort van hoek tot kant en vind hulle.  Ek wil hulle 
voor my hê binne twee ure!”   
 
Abdoel buig weer laag en verdwyn dan om sy opdrag te 
gaan uitvoer.  Sjeik Rajah gaan sit op die kant van die 
houtbed en begin al klaar dink watter martelmetode hy 
gaan gebruik op die ongelukkige siele as hy hulle gevind 
het.  Deur gevangenes te martel voor sy onderdane, 
verskaf aan hulle groot plesier en daardeur styg sy aansien. 
Twee ure later keer Abdoel natgesweet terug en kom 
rapporteer dat hulle die mense nie kan vind nie. 
 
“Maar dit is mos heeltemal onmoontlik!” bulder sjeik 
Rajah.   
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“Hulle is nie spoke nie!  Hoe op dees aarde kan julle hulle 
nie vind nie?  Het julle orals en deeglik gesoek?” 
 
“U Hoogheid, ons het deeglik gesoek, selfs die potte en 
panne in die kombuis is omgekeer, maar ons kon niks vind 
nie.” 
 
“Dan is dit nou vir eers daarnatoe,” sê die sjeik 
teleurgesteld.   
 
“Ek het nie nou tyd om verder na spoke te soek nie.  
Abdoel, gaan en verdubbel die wagte vannag en as julle 
iets snaaks gewaar, kom maak my dan dadelik wakker.”    
 
Sjeik Rajah voel hoe iemand aan hom ruk en pluk om hom 
wakker te kry.  Hy maak sy oë oop en sien vir Abdoel 
amper hier oor hom gebuig staan soos hy aan hom skud 
om hom wakker te kry. 
 
 
“Wat is dit nou Abdoel, hoekom kom maak jy my so vroeg 
wakker?” vra hy nors.  “Ons gaan eers oor 'n uur weer 
vertrek.” 
 
“U Hoogheid, iets baie snaaks het gebeur?” 
 
“Wat man, wat! Praat tog nou net en kry klaar!” 
 
“U Hoogheid, twee van ons perde is weg.”  Sjeik Rajah 
vlieg behoorlik uit sy bed op. 
 
“Wat! Hoe is dit moontlik?  Julle is dertig man en twee 
perde verdwyn onder julle neuse sonder dat iemand iets 
hoor of sien!  Het julle oral gesoek?  Is die twee perde nie 
dalk net buite die fort êrens na hulle dalk losgebreek het 
nie?” 
 
“Nee, u Hoogheid, ons het die hele fort en reg om die fort 
ook gesoek, maar die twee perde is skoonveld en daar is 
ook geen spore meer te sien nie, want gisteraand se 
nagwind het ongelukkig alles uitgevee sou daar wel spore 
gewees het.” 
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“Twee onbekende spore in die fort en twee perde wat 
spoorloos verdwyn, dit lyk vir my al te veel verdag.  Dalk 
het die spoke dit reggekry om twee perde te skaak en 
daarmee weg te vlug!  Ek het nie tyd om nou langer 
hiermee gemoeid te wees nie.  Saal op dat ons kan padgee; 
ons tog is nog lank en ek wil by my eindbestemming 
aankom.”   
 
Kort daarna vertrek die hele spul Arabiere en raak dit 
eensklaps weer doodstil in en om die fort.  Net die gesuis 
van aasvoëls se vlerke en hulle geskree kan nog gehoor 
word soos hulle weer hulle gebied wat vir ŉ wyle van 
hulle af weggeneem is, kom verower en oral oor op die 
fort se mure en dakke kom sit. 
 
“Ek dink dit is nou veilig vir ons om uit ons wegkruipplek 
te kom. Ek hoor nie meer die Arabiere nie,” sê Paul.   
 
Hy en Rochelle kruip uit die kort tonnel wat uitkom by die 
put se water en wat effens hoër is as die water wat nou al 
die gat wat hulle gegrawe het, vol geloop het.  Die tonnel 
van ongeveer 2m lank, 1m hoog en 'n halwe meter breed 
was dus heerlik droog en beskut.  As dit nie was dat die 
tonnel diep en groot genoeg was om hulle beide te 
akkommodeer nie, weet hy nie so mooi wat sou gebeur het 
nie.  Iemand het om een of ander rede die kort tonnel 
gegrawe en toe net skielik opgehou.  Wie sal ooit regtig 
weet wie dit gedoen het en vir watter doel? 
 
Die feit van die saak is dat dit hulle beide se lewens gered 
het en vir Rochelle genoodsaak het om heelnag deur feitlik 
heeltemal op sy bors te moes lê en slaap, omrede twee 
mense nie langs mekaar daarin kan pas nie.  Daaroor kla 
Paul natuurlik glad nie want met haar warm lyf bo-op hom 
en haar een been wat sy ook tussen sy bene gesit het, het 
dit vir hom gevoel hy sweef op die wolke oor die mooi 
vrou wat hy heelnag deur so kon vashou en beskerm.  Toe 
hulle uiteindelik uit die put is en in die kombuis staan, 
merk Paul op in die vroeë daglig van die woestyn dat 
Rochelle nou met heeltemal ander oë na hom kyk.  Hy sien 
daarin 'n soort sagtheid en warmte en dit gee hom 'n lekker 
gevoel in sy binneste. 
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“Hoe op aarde het jy geweet van die klein tonnel of grot?” 
vra Rochelle verbaas en probeer haar lang, swart hare weer 
betaamlik kry na die nag in die tonnel. 
 
 
“Soos jy self weet,” begin Paul, “is dit maar redelik donker 
daar onder in die put en sonder 'n flitslig sal jou oë nie 
maklik die tonnel raaksien nie, buiten as jy eers 'n rukkie 
onder was en jou oë eers aan die donker gewoond geraak 
het.  Dit was ook ons redding, want toe die een Arabier tot 
hier onder geloop het, moes hy die watergat raakgesien het 
in die middel van die put, maar geen mense nie en het toe 
weer uitgeloop.  Ek reken hy kon ook sien dat die water 
hier onder hopeloos te min is vir hulle en hulle perde en 
daarom het niemand ook eers weer moeite gedoen om 
hiernatoe te kom nie.  Hulle het mos genoeg water in hulle 
konkas by hulle pakdiere.  Rochelle, toe jy egter gister 
saam met my hier onder gesit het, het jy toevallig met jou 
rug na die tonnel se opening gesit en dit daarom nie 
opgemerk nie.  Met al my gespook en omrede ek langer 
onder in die put doenig was, het ek dit gelukkig opgemerk.  
Ek wou nog vir jou vertel maar jou skoonheid het my so 
betower dat ek skoon vergeet het daarvan.” 
 
Rochelle kom en sit haar arms om sy bolyf en gee hom 'n 
heerlike drukkie.  Sy kan die spiere en groot krag in sy 
liggaam voel wat nou weer amper terug is na normaal. 
 
“Jy was so geheimsinnig gisteraand oor iets wat jy wou 
gaan doen, maar jy het my belowe dat jy versigtig sou 
wees en dat dit die verskil kan beteken tussen lewe en 
dood en daarom het ek jou laat begaan.  Wat het jy gaan 
doen?” 
 
“Ek het vir ons gou taxi’s gaan bestel.” 
 
“En nou, waar is die kamstige taxi’s van jou?” Sy glimlag 
speels vir hom.   
 
“Ek het besef dat ons gisteraand dalk ons eerste en enigste 
kans gekry het op moontlike vervoer en moes toe 
eenvoudig twee perde in die hande gaan kry.  Gelukkig het 
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die sjeik sy wagte net op die fort se borswerings opgestel 
en gevolglik kon ek met redelike veiligheid deur die fort 
beweeg.  Die geluk was voorwaar aan ons kant, want toe 
ek buite kom, sien ek twee perde was los geraak het van 
hul halterrieme binne die fort en wat toe by die poort se 
hek aan graspolle gaan vreet het.  Die twee wagte wat reg 
bokant die poort se hek op die borswering wagdiens 
gedoen het, het heerlike gesit en slaap.  Hulle was 
natuurlik houtgerus dat niks gevaarliks hier sal gebeur nie 
en daarom het hulle dissipline verslap.  As hulle so ontdek 
was deur hulle eie mense, was hulle nou reeds opgehang 
aan die naaste maspaal. 
 
“Met 'n agtergeblewe tou wat ek in die soldate se kwartiere 
gevind het, het ek  ongemerk teen die fort se muur 
afgeklim daar waar die Arabiese wagte hul slaaptyd geniet 
het en het ook weer so terug geklim.  Dit sou te gewaagd 
vir my gewees het om oor die paradeterrein en deur die 
poort te probeer beweeg, want daar het te veel Arabiere 
oral rondgelê en slaap.  Een van hulle kon dalk net wakker 
gewees het en my gesien het.  Die twee perde het ek 
versigtig weggelei en so kilometer in die woestyn 
ingeneem, en hulle toe daar gaan kniehalter.  Hulle sal dus 
nog steeds daar vir ons wag.” 
 
Paul kom staan hier voor Rochelle, wie se hare nou weer 
amper normaal lyk en nie so woes is as toe sy net uit die 
tonnel gekom het nie.  Hy sit sy arms om haar lyf en dan 
sak sy hande amper ongemerk al laer af teen haar rug tot 
sy twee hande op haar boude rus.  Dan trek hy haar saggies 
nog nader aan hom, buig sy kop effens af en soen haar op 
haar sagte, aanloklike mond.  Rochelle maak ŉ sagte 
kreungeluidjie en dan gly haar arms agter sy rug op en trek 
sy hom nog vaster teen haar.   
Verskeie sekondes later, sê Paul: “Daar is nog baie waar 
hierdie vandaan kom, maar eers moet ons ons taxi’s kry en 
dan kan ons onder beter omstandighede mekaar nog beter 
leer ken.”  
 
 'n Rooi blos verskyn op haar wange en haar blou oë straal 
van vreugde en liefde toe sy met haar oë reguit in syne 
kyk. 
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“Rochelle, kry jy solank genoeg water bymekaar solank ek 
die twee perde gaan haal.  Ons kan van die potte in die 
kombuis gebruik vir water en dan het ek gisteraand ook 
nog heerlike dadels en bokbiltong in die saalsakke van die 
perde gevind.  Dit behoort ons veilig by ons bestemming te 
kan kry.”  
 
Voor sy nog iets verder kan sê, is hy by die kombuis uit 
om die taxi’s vir hulle reis te gaan haal.   
 
En hoe sien sy nie alreeds uit na die aanstaande woestynrit 
saam met die man van haar drome nie! 
 
 
Nog ’n woestynstorie van Pieter Haasbroek volg volgende 
week... 
 
 
 
Uittreksels uit Uitgawe 14 
 
 
Vasgevang 14 – Die Verrassing 
 
Chloe vries geskok toe sy ‘n gedempte maar ferm stem 

hier reg agter haar hoor. Die stem klink baie bekend. 
 
“Wat doen jy hier? Ek het duidelike instruksies gegee dat 

niemand hier toegelaat mag word nie.” 
 
 
Die Skrif van Onheil 13 – Die Duiwelskuil 
 
Vreesbevange betree sy die donker huis. Gaan sy nou die 

leeukuil binne? Of is dit eerder nog erger: die duiwelskuil? 
Nou weet sy vir seker sy sal haar lewe gee vir Billy. 
 

 
Afrikaans is ’n wonnerlike ding. - Die liewe ‘mensies’ 
Prof. Jarries se weeklikse rubriek  
 
 

LEë FORT IN DIE WOESTYN - Deel 2 van 2 
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Deur Pieter Haasbroek 
 

“Arabiere!” fluister Paul saggies vir Rochelle. 
 
“Hier is sommer baie van hulle en hulle is reeds in die fort 
se paradeterrein.  Ons moet dringend wegkruipplek soek, 
anders word jy dalk na 'n harem ontvoer en ek sal vir seker 
gedood word.” 


