
 
 
 
Uittreksels van uitgawe 16 
 
 

Vasgevang - Die Besoeker 
 
Daar is weer ’n geklop en sy skree: “Wag net daar; ek is 

op pad!” 
 
Sy brand om Rene by die hospitaal te bel om te hoor hoe 

dit met haar familie gaan, maar eers moet sy uitvind wie 
klop aan die voordeur. 
 

Die Skrif van Onheil - Die Plan 
Nog leidrade vir die Begaafde leser kompetisie. Wie is 

slim genoeg om hierdie eenvoudige kode te verklaar? 



 
 

Afrikaans is ’n wonnerlike ding  
Het Afrikaans al baard? 
 
VERRASSING IN DIE SAHARA WOESTYN  
Deel 2 van 2 
Met sy pistool gereed in sy hand en die twee perde en 
kameel se leisels in sy ander hand, beweeg Paul baie 
versigtig nader in die rigting van die stem. 
 
Die sleutel van my hart  
 Gedig deur Mariëtte Ras 
 
 
Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
Die Besoeker 
 
 
Chloe forseer haar oë stadig met moeite oop. Hulle voel 

dik en nog vol slaap en sy begin die kamer waarneem. Dit 
is nog donkerig omdat sy die lakens oor die blindings 
gehang het maar die baie sonlig wat in strale deur die 



openinge van die kombuis en gastekamer insypel, verklap 
dat dit reeds laat in die dag moet wees. 
  
Nou weet sy wat haar wakker gemaak het want daar is dit 

weer. Iemand klop aan die voordeur. Sy het gisteraand 
doodmoeg weer net so nakend onder die lakens ingekruip. 
Sy vat haar slimfoon op die bedtafeltjie en sien dit is reeds 
twaalfuur. Isaac se tablette het hulle werk uitstekend 
gedoen want sy het regdeur geslaap. Sy klim uit die bed en 
kry haar japon in die klerekas en trek dit aan.  
 
Daar is weer ’n geklop en sy skree: “Wag net daar; ek is 

op pad!” 
 
Sy brand om Rene by die hospitaal te bel om te hoor hoe 

dit met haar familie gaan, maar eers moet sy uitvind wie 
klop aan die voordeur. Is dit Robert of Isaac? Dit sal tog 
net een van die twee wees. Miskien is dit Isaac met nuus. 
Sy loop haastig kaalvoet voordeur toe terwyl sy die japon 
reguit trek rondom haar en stywer vastrek. Sy hoop van 
harte dit is Isaac met goeie nuus! 
 
Chloe sluit die voordeur oop, maak hom oop en kyk op in 

die aantreklike gesig van Leo wat vir haar glimlag en 
knipoog. 
 
“Ek het jou uitgesnuffel soos ‘n bloedhond want ek sal tot 

die einde van die wêreld gaan om my Chloe te vind. Mis jy 
my nie ook nie? Hoe lyk dit met ‘n soentjie?” 
 
Chloe frons en knyp haar oë teen die skerp sonlig. Dis 

weer ‘n mooi, sonnige, wolklose dag: “Ek het nou net 
wakker geword, Leo. My bek stink nog. Soen my op my 
wang, jou mal hoender. Hoe die joos het jy my in die 
hande gekry?” 
 
Hy buk en gee haar ‘n sagte, liefdevolle soentjie liggies 

op haar wang. “Ek jaag jou nou net uit die bed uit maar jou 
natuurlike skoonheid is oorweldigend. Ek mis jou 
verskriklik! Jy maak nie mooi met ons nie! Die plaas is 
dood sonder jou. Ons almal is bekaf en Batista en Buddy 
tjank aaneen.” 
 
“Ag nee man, jy oordryf nou hopeloos. Ek glo jou nie!” 
 



“Daardie twee waghonde is mos gewoond om jou orals te 
volg en op te pas. Wanneer jy binne is, wag hulle daar 
buite. Wanneer jy loop, volg hulle op jou hakke en 
wanneer jy fietsry, hardloop hulle saam. En wanneer jy die 
een met wringkrag ry, moet jy vinnig onder hulle uitjaag, 
anders sal hulle hulself kis hardloop agter jou aan. Jy besef 
nie hoe lief is hulle vir jou nie! Sies Chloe.” 
 
Chloe glimlag. Sy sien die twee lieflike, reuse boerboele 

in haar verbeelding. 
 
“Kom in, jou lummel, jy laat my nou regtig sleg voel 

want ek het vergeet hoe erg is die twee oor my en ek was 
nog nooit lank van die plaas af weg nie. Ek sal hulle goed 
moet bederf wanneer hulle my weer sien. So, dankie vir 
die inligting. Ek sal moet oppas of hulle hardloop my 
sommer onderstebo van oorstelptheid omdat hulle my so 
lanklaas gesien het. Hulle besef nie aldag hoe reusagtig 
hulle is nie. Wanneer hulle opspring en hulle pote op my 
skouers sit, lek hulle my papnat.” Sy lag gelukkig terwyl 
sy terugdink. “Ek mis beslis nie my slymkop en die 
hondestank en lyf afwas in die stort nadat hulle my so 
geliefkoos het nie!” 
 
Chloe probeer die slaap uit haar oë vee terwyl Leo 

binnekom. “Hoe het jy my in die hande gekry, Leo?” 
 
“Ek het Hayley gemelk vir inligting en jou adres by 

mevrou Kennedy gekry. Nou kan jy my mooi vertel wat 
gister gebeur het.” 
 
Chloe draai om en begin kombuis toe loop. “Volg my 

kombuis toe, Leo, en los die deur oop. Ek wil die vars lug 
van die woud binnenooi. Ek is mal oor die aroma van 
hierdie woud. Die plek het ‘n unieke atmosfeer.” 
 
Chloe trek ‘n stoel uit by die eetkamertafeltjie in die 

kombuis. “Sit eers hier terwyl ek myself ordentlik maak in 
die badkamer, Leo. Hierdie huis het nie binnedeure nie 
maar net hierdie kralegordyntjies in die deuropeninge; dus 
sal ons mekaar goed genoeg kan hoor terwyl ek daar besig 
is.” 
 
Chloe hoor Leo praat in die kombuis terwyl sy haar japon 

afgooi op die vloer en die stort oopdraai. “Hierdie plek is 



eienaardig. Hoekom is daar geen deure nie? Hayley het my 
vertel dit spook hier en niemand wil hier bly nie en sy kon 
nie glo dat jy so hardkoppig is en nou alleen hier woon nie. 
Is jy nie bang hier alleen in hierdie afgesonderde woud 
nie? Daardie portrette in die sitkamer gee my die horries. 
Hulle staar ‘n mens aan wanneer jy inkom by die 
voordeur. Die plek laat my hare rys.” 
 
Chloe begin stort terwyl sy praat. “Ek kan goed sorg vir 

myself en net so terloops, ek is nie alleen hier nie. Robert, 
die opsigter, woon net ‘n bietjie vêrder in die woud in sy 
eie plekkie. Sou ek ‘n noodgeval hê, hoef ek net die klok 
by die put te lui, dan kom help hy en daar het ook ‘n 
buurman in die oorkantste huis ingetrek.” 
 
“Chloe, hierdie plek is goed bekend as ‘n spookhuis. Ek 

dink dit is net ‘n kwessie van tyd en snaakse goed gaan 
hier met jou gebeur. Dit maak net nie sin vir my dat jy in 
hierdie spookagtige plek moet woon eerder as op jou eie 
plaas nie. Het hier nog niks snaaks gebeur nie? Hayley sê 
niemand kon langer as twee weke hier uithou voordat hulle 
die hasepad gekies het nie.” 
 
Chloe wonder of sy haar snaakse ervaring van gisteraand 

met hom moet deel. Nee, miskien is dit te vroeg vir spoke 
opjaag want heel dikwels sien ‘n mens nie die mees voor 
die hand liggende verklaring raak nie en dan skielik vind 
jy die logiese verklaring vanuit die bloute.  
 
“Leo, daar is net ‘n paar rotte wat my soms besoek en 

snaakse geluide maak, dis al. Ek gaan rottegif uitsit. Die 
mense wat hier gehuur het, het geweet van die 
familiemoorde wat hier plaasgevind het en dit het hulle 
verbeeldings op die loop gejaag. Hulle hoor toe dieselfde 
rotgeluide wat ek gehoor het en glo toe dit spook hier.” 
 
“Het jy die rotte al gesien, Chloe, het jy bewyse van rotte 

gesien?” 
 
“Leo, hierdie plek was leeg met geen kos wat hulle kon 

lok nie. Toe daag ek op met kruideniersware en hulle ruik 
dit. Ek dink hulle het deur die oop vensters in die solder 
gekom en ek het hulle verras voordat hulle bewysstukke 
kon agterlaat, dis al.”   
 



Chloe noem doelbewus nie dat rotte nie die vensters sou 
kon oopmaak nie. Sy noem ook nie die foto van die 
kindertjies met die bebloede hande wat aaneen op sy gesig 
beland nie. Sy noem nie die kaalvoetstappe van kindertjies 
wanneer sy wakker skrik in die nag nie. ‘n Koue rilling 
hardloop deur haar wanneer sy terugdink terwyl sy haar 
afdroog.  
 
“Chloe mag ek vir jou ontbyt maak of miskien middagete 

want dis reeds in die middel van die dag. Het jy iets in die 
yskas wat ek vir jou kan voorberei?” 
 
Chloe glimlag. “Ek het jou nog nooit ‘n maaltyd sien 

voorberei nie; jy gaan ‘n gemors maak. Los dit eerder vir 
my.” 
 
“Ek sien jy het spek en eiers hier en ‘n gesnyde brood, uie 

en tamaties. Ontspan, ek maak gou vir jou ontbyt. Moet ek 
die ontbyt maak wat jy altyd op die plaas geniet?” 
 
“Leo, weet jy hoe om eiers gaar te maak?” 
 
“Sê net wat jy wil eet vandag. Jy eet gewoonlik in die 

oggend gebakte eiers en uie met krakerige spek op bruin 
roosterbrood saam met tamatiebredie.” 
 
 “O, jy weet nogal ...” 
 
“Natuurlik weet ek. Ek het jou dopgehou die oggende 

wanneer ek nie vroeg begin het nie en ons saam aan tafel 
kon eet.” 
 
“Goed, dan jy maak my nou nuuskierig. Ek wil sien of jy 

weet waarvan jy praat. Hoekom gooi jy nie sommer van 
daardie boerewors saam in die pan nie, want dis eintlik al 
tyd vir ‘n brunch?”  
 
Chloe hoor hoe knetter die vet in die pan en ruik die 

heerlike aromas wat van die kombuis af kom. Dit maak 
haar ordentlik honger terwyl hy antwoord: “Reg so Chloe, 
ek sal wors bysit en ‘n bietjie water bygooi sodra die spek 
gereed en uit die pad is. Moet sê: ek eet eerder Susan se 
lekker plaaskos daar voor in Clea se tuin met die voëltjies 
se sang. Ek het alles wat ek nodig het daar. Nie soos jy 



hier in jou verlate spookhuis in die grammadoelas nie. Die 
plek gee my die horries.” 
 
Sy glimlag en droog haar hare af. “Dit ruik nogal lekker, 

maar onthou dit is ‘n gasstoof. Moet asseblief tog nie die 
vlekvrye staalpan aanbrand nie, want dit is nie myne nie; 
dit behoort aan die plek.” 
 
“Ontspan, ek is gewoond aan ‘n gasstoof. Dit is baie 

makliker om die hitte te reguleer.” 
 
“Waar het jy geleer kos maak?” 
 
“Ek het altyd vir myself gesorg waar ek voorheen gewerk 

het en het gereeld buite in die veld op ‘n gasstofie gekook, 
maar julle plaas bederf my nou met Susan se heerlike 
maaltye.” 
 
“Jy is vol verrassings, Leo.” 
 
Haar ontbyt is gereed en lyk heerlik. Sy glimlag 

beïndruk: “Jy weet wraggies wat jy doen; alles is perfek 
net soos ek dit altyd geniet.” Sy kyk soekend rond. “Waar 
is die vuil pan en goed? Het jy sowaar alles reeds gewas en 
weggesit?” 
 
“Natuurlik, en ek gaan jou bord en messegoed ook was 

sodra jy klaar geëet het.” 
 
Chloe gaan sit en proe aan die koffie en kyk verras na 

Leo. “Jy weet selfs net hoe ek van my koffie hou.” 
 
“Chloe, ek weet presies waarvan jy hou en sal jou altyd 

gelukkig maak. Jy moet my net die geleentheid gun en ek 
sal jou nooit in enige opsig teleurstel nie, my meisie.” 
 
Chloe glimlag vriendelik vir hom. “Leo, jy verras my 

altyd op die aangenaamste maniere en is werklik ‘n baie 
spesiale vriend. Jammer dat ek my so eenkant hou 
deesdae, maar ek moet net my kuikens weer in ‘n ry kry, 
okei?” 
 
Leo glimlag tevrede dat hy verstaan. “Kom nou, Chloe, 

maak my dag. Ek wil sien hoe geniet jy jou ontbyt.” 
 



Chloe slaan weg en geniet die ontbyt terdeë. Dis presies 
wat sy nou nodig het. Sy voel reeds baie sterker vir die 
uitdagings wat hierdie nuwe dag haar gaan bied. Sy het ‘n 
warm gevoel in haar hart teenoor die sterk, vriendelike 
man oorkant haar. Hy is werklik ‘n goeie vriend. Hy gaan 
altyd uit sy pad vir haar en werk hard op hulle plaas en is 
talentvol en so suksesvol met alles wat hy aanpak. 
 
Chloe eet gulsig aan die heerlike, krakerige spek en 

bruingebrande roosterbrood en voel skielik selfsugtig. 
Zoey veg vir haar lewe in die ISE en Lyle het seker nou al 
wakker geword en lê met pyn in sy lyf en wonder oor sy 
ma. Sy voel hoe trane skielik onverwags en onwelkom uit 
haar oë sypel en probeer dit ongemerk wegvee met die 
bokant van haar hand terwyl sy eet. 
 
“Chloe, wat het gister gebeur? Hayley vertel my hulle het 

oor die krans gestort daar heel bo in die bergpas? Hoe het 
jy hulle gekry?” Hoe lees hy haar gedagtes altyd so goed. 
 
“Jy weet mos ek het hulle gaan soek deur dieselfde pad te 

ry. Jy ken mos die bergpas? Daardie skerp draai by die 
hoogste punt en aan die anderkant loop die pad afdraande 
met ‘n skerp draai aan die onderkant.” 
 
Leo se oë rek wyd oop. “Genugtig, moenie vir my sê 

hulle is daar oor nie! Hoe het hulle dit oorleef? Dis ‘n 
wonderwerk, Chloe!” 
 
“Ek vind toe die sleepmerke wat hulle bande gemaak het 

die hele pad tot by die gebreekte grensmuur waar hulle 
deurgebars het. Toe skree ek teen alle logiese denke in 
hulle name. Ek hoor my stem in eggo’s weergalm en daar 
hoor ek Lyle se eggo antwoord. Ek jaag toe uit die pas en 
kry sein en bel gelukkig net die regte persoon wat toe 
dadelik die reddingspan kon kontak.” 
 
“Siestog Chloe, jy het hulle gered want wat sou van hulle 

geword het indien jy hulle nie gevind het nie?” 
 
“Die dokter sê hulle sou verkluim het.” 
 
Chloe se slimfoon lui skaars toe raap sy dit angstig op en 

kyk vir die skerm wat wys ‘unknown number’. Sy kry ‘n 
lam gevoel. Sy hoop nie dit is slegte nuus nie. 



 
 “Hallo, Chloe Eastwood hier.” 
 
“Chloe, ek hoop nie ek het jou wakker gelui nie. Het jy 

nog geslaap?” 
 
“Dokter Horn, hoe het u my nommer in die hande 

gekry?” 
 
“Hoekom so formeel? Ek is jou buurman, Isaac. Mevrou 

Kennedy het jou nommer vir my gegee, ek moes gister 
daaraan gedink het en jou nommer sommer by die 
hospitaal geneem het. Ontspan, ek het nie slegte nuus nie. 
Die swelling op Zoey se brein het opgeklaar en sy is nou 
stabiel en sy moet nou verder self herstel en bykom terwyl 
ons haar monitor in die ISE. Ek het die situasie mooi aan 
Lyle verduidelik toe hy wakker geword het en die 
mannetjie lyk baie sterk. Hy verstaan dat Zoey aansterk, 
maar heel waarskynlik nog lank in ‘n koma mag verkeer 
en ek is beïndruk. Hy is baie selfstandig en moedig.” 
 
Chloe glimlag gelukkig: “Ja, hy is ons ystermannetjie.” 
 
“Chloe, ons gaan hom net nog vandag hier hou en wil 

hom reeds môre ontslaan. Hy het sy vader se nommer vir 
ons gegee maar ons kry nie die man in die hande nie. Weet 
jy miskien waar hy is?” 
 
“Ek weet werklik nie waar Quinn is nie, Dokter. Zoey en 

Quinn het ‘n lelike argument gehad en hy het hulle 
agtergelaat en verdwyn. Maar dit maak nie saak nie, want 
ek sal vir hom sorg. Sy pa is nie stabiel en betroubaar op 
die oomblik nie. Dit is beter dat ek hom terugneem koshuis 
toe indien hy dit verkies. Hy raak al hoe vêrder agter met 
sy skoolwerk en ek dink hy is bewus daarvan. Hy was juis 
gretig en wou weer op datum kom. Ek sal hom by die 
skool gaan haal die eerste naweek nadat sy ma haar 
bewussyn herwin het sodat hy haar kan besoek.” 
 
“Hou tog nou op met die ‘dokter’, Chloe. Lyle het na jou 

gevra en ek het hom vertel dat ek jou slaappille gegee het 
sodat jy kan uitrus. Mag ek hom sê jy gaan kom gedurende 
besoektyd? Dis vanaf 3 tot 4 vanmiddag; nie vêr van nou 
af nie. Ons het hom verskuif en hy is nou in die gewone 



saal en deel ‘n kamer met drie ander pasiënte in Eenheid 
B, kamer 20.” 
 
“Ek sal dit vir niks in die wêreld misloop nie, Dokter. Ek 

en Lyle sal dan die pad vorentoe uitwerk. Baie dankie vir 
die bel, Dokter.” 
 
“Isaac.” 
 
“Totsiens Dokter, en baie dankie vir al u moeite.” 
 
Leo lyk nuuskierig. “Wat het die dokter gesê ..?” 
 
“Die swelling op Zoey se brein het gesak maar sy is nog 

in ‘n koma in die ISE maar Lyle is wakker en het na my 
gevra en ek gaan hom drie-uur besoek.” 
 
“Kan ek ook kom?” 
 
“Goed so. Ek sien jou daar, maar bel asseblief vir Hayley 

en vra haar om Ronnie ook in te lig. Miskien wil hulle 
hom ook besoek. Julle moet my eers so rukkie alleen met 
hom gee, asseblief, want hy wil my miskien eers alleen 
sien.” 
 
Leo glimlag. “Ja, ek is seker hy wil jou eers alleen sien 

om jou goed dankie te sê. Ek is seker jy is sy heldin en hy 
sal nooit ooit vergeet wat jy vir hulle gedoen het nie.” 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 

 
 



 
Die Plan 
 
 
Michael vryf haar rug terwyl sy eers skaamteloos goed 
uithuil en toe sy effens bedaar trek hy haar liggies saam 
met hom. 
 
 “Kom ons gaan sit daar in my huisie, dan vertel jy my 
alles, Kadin.” 
 
Sy volg hom en hy skakel die lig aan en trek die stoel by 
die lessenaar uit vir haar en gaan sit by haar op die bed. 
“Vertel my: wat het alles gebeur, Kadin?” 
 
Kadin vertel Michael alles wat gebeur het voor sy raad vra: 
“Michael, ek moet alleen gaan môre. Ek wil nie iets doen 
wat Billy in gevaar sal stel nie en ek moet die boekie ruil 
vir hom. Ek sal hierdie ding alleen moet doen. Belowe my 
julle gaan nie die polisie bel of iemand wat alles gaan 
verongeluk nie.” 
 
“Moenie jou bekommer nie, Kadin, ons maak saam ‘n 
plan.” 
 
“Kon jy toe die skrif ontleed?” 
 
“Ek het nog nie die geleentheid gekry nie, Kadin. 
Ongelukkig was ons tot laat besig hierdie week met die 
gratis maaltye wat ons maak vir die hawelose mense. Ek 
het elke aand baie laat en pootuit in die bed gekom en 
moes slaap want ons begin weer baie vroeg elke oggend.” 
 
“Die oorspronklike boekie is nog in my kamer, Michael, 
en ek is nie seker wat ek moet doen nie. Wat dink jy 
beteken daardie waarskuwing op die eerste bladsy aan die 
persoon wat die boekie vind? Die waarskuwing dat dit 
teruggesit moet word waar dit gevind is voordat die wêreld 
vergaan? Die ou man het alles probeer om die boekie uit 
die duiwels se hande te hou en toe tel Billy dit op en 
hardloop daarmee weg. Nou wil hulle dit met alle geweld 
in die hande kry. Daardie towenaar het my geglo toe ek 
hom die waarheid vertel het, so hy weet waarskynlik van 
die geheime kode en wil dit in die hande kry. Wat as dit 
hom gaan help om op een of ander manier die einde van 



die wêreld soos ons dit ken, mee te bring? Gaan dit nie 
onverantwoordelik wees van my om hom die 
oorspronklike kode te gee nie? 
 
“Die towenaar het gewaarsku dat hy ons siele gevange 
gaan neem indien ek hom probeer dwarsboom? Wat 
bedoel hy daarmee? Ek weet nie wat ek moet doen nie; 
behalwe, ek moet Billy red en hulle gee wat hulle wil hê. 
Dink jy die dreigement dat hulle hom gif gaan ingee, is eg? 
Ek wil nie dobbel met Billy se lewe nie.” 
 
Michael frons. “Kom ons breek dinge ‘n bietjie op en kry 
perspektief: eerstens dreig die towernaar hy gaan julle siele 
gevange neem indien jy hom dwarsboom en die oplossing 
is eenvoudig: moenie in sy oë kyk nie. Stem ons saam?” 
 
Kadin knik instemmend. “Ja, hy kan ons nie daar in die 
openbaar dwing om in sy oë te kyk nie en hoe anders sal 
hy ons betower?” 
 
“Tweedens, hoekom sou die ou man in die park die kode 
weerhou van die mans? Jy dink miskien is daar ‘n sleutel 
in die kode wat die towenaar wil gebruik om die wêreld se 
einde te bewerkstellig. Ek twyfel sterk dit is die rede, want 
ons swami se Sanskrit is baie goed en hy sou dit as tantra 
skrif herken het maar die simbole het geensins sin gemaak 
vir hom nie. Stem jy saam?” 
 
“Dit klink heel logies vir my ook, maar wat is dit dan?” 
 
“Dis ‘n geheime kode verberg met Sanskrit karakters 
tussen regte Sanskrit teks. Ek herken die patroon van ‘n 
gewone taal maar tog is dit nie Sanskrit nie. Ek is seker dis 
Afrikaans want ek vermoed die meisie is die ou man se 
kleinkind volgens Billy se beskrywing. Sy het in Afrikaans 
gegil toe hy aangerand word. Ek dink die ou man ken 
Sanskrit goed en het daardie kode tussen die regte Sanskrit 
dele versteek. Stem jy saam?” 
 
“Hoe herken jy dis ‘n taal?” 
 
“Die gereelde herhaling van groepe karakters met spasies 
is presies in lyn met ‘n taal. Die karakters is net eenvoudig 
verander. Dit is heel waarskynlik ‘n baie eenvoudige 
kode.” 



 
“Hoekom het die ou man dit geskryf en hoekom wou hy 
nie dat hulle dit in die hande kry nie?” 
 
“Die ou man en sy kleinkind is gevangenes en word 
dopgehou. Die ou man het ‘n geheime kontak buitekant vir 
wie hy ongemerk ‘n boodskap probeer los het op daardie 
afgespreekte plek. Sy kontak sal gereeld gaan kyk of hy dit 
reggekry het en toe vang hulle die ou man ongelukkig toe 
hy dit daar wou los.” 
 
Dis asof die lig aangeskakel word vir Kadin. “Michael, jy 
is briljant, dis al wat sin maak! Maar wat beteken die 
waarskuwing dat die boekie teruggesit moet word voordat 
die wêreld vergaan?” 
 
“Ek dink die ou man is baie intelligent en het gedink aan 
die moontlikheid dat iets miskien skeef mag loop. Indien 
iemand die boekie ontdek en dit uit nuuskierigheid neem 
vir iemand wat die Sanskrit magtig is soos julle gedoen 
het, sal hulle dit hopelik gaan terugsit. Indien iemand dit 
ontdek wat Sanskrit kan lees, sal die persoon heel 
waarskynlik dink soos die swami dat hulle dit dadelik 
moet gaan terugsit anders mag ‘n vloek oor hulle kom.”  
 
Kadin is nogeens beïndruk: “Genade, hulle het ons gesê jy 
is ‘n genie, maar nou verstaan ek. Dink jy ‘die wêreld sal 
vergaan’ is net skrikmaak?” 
 
“Ek dink hierdie mense is met iets baie gevaarlik en boos 
besig en hulle het die ou man se samewerking nodig, maar 
hy weier. Ek dink hulle hou sy dogter iewers gevange weg 
van hom en hy moet eers saamwerk voor hy haar weer sal 
sien. Ek dink hy het hulle belowe hy gaan saamwerk, maar 
hy wil haar eers vir oulaas sien daar in die park waar hulle 
gewoonlik piekniek hou. Dit was net sodat hy ‘n 
geleentheid kon kry om die boekie daar te los. Heel 
waarskynlik is die kode bedoel sodat die geheime kontak 
hulle uit die kloue van hierdie mense sal red. Ongelukkig 
het hulle hom gesien en het sy plan skeef geloop.” 
 
“Weer eens maak alles wat jy sê, heeltemal sin. Ek kan nie 
aan ‘n beter verklaring dink nie. Hoe doen jy dit Michael? 
Ek wonder net; die een man het ‘n mes uitgetrek asof hy 
die ou man wou steek toe Billy weggehardloop het?” 



 
“Hulle wou hom net skrikmaak en het vermoed hy voer 
iets in die mou, want hoekom gooi hy die boekie weg van 
hulle af. Hulle wou hom net skrikmaak en ‘n les leer want 
ek dink hy is baie belangrik vir hulle.” 
 
"Hoekom wil die mense so graag die boekie in die hande 
kry? Dink jy hulle weet daar is ‘n kode in?” 
 
“Ek dink hulle het geen idee hoekom die ou man nie wou 
hê hulle moet die boekie in die hande kry nie. Hulle weet 
waarskynlik nie die ou man het ‘n geheime kontak buite 
nie en dis hoekom hy hulle van die boekie wou weghou. 
Sy kontak buite is natuurlik sy laaste hoop. Ons moet dus 
sy geheim bewaar wanneer ons die boekie dokter en ook 
die oorspronklike boekie gaan terugsit daar in die park 
waar hy dit wou los sodat sy kontak dit in die hande kry. 
Ek dink die boekie is belangrik vir hulle bloot omdat hulle 
wil weet wat die ou man in die mou voer en hulle so 
heeltemal die oorhand oor hom kan kry.” 
 
“Hoe gaan ons hulle bluf sonder dat hulle iets agterkom?” 
 
“Jy het vir die towenaar gesê daar is ‘n deel in die boekie 
wat julle nie kon verklaar nie. Hy vermoed dus nou daar is 
‘n kode maar moet eers dit self sien. Ons gaan iets 
agterstevoor skryf in Sanskrit in die plek van die kode. Dit 
sal sin maak dat julle dit nie sou kon verklaar nie omdat dit 
eenvoudig agterstevoor geskryf was en hulle behoort dit 
redelik maklik te ontsyfer en so op ‘n dwaalspoor geplaas 
te word.” 
  
“Dis ‘n slim plan; maar wat sal ons skryf?” 
 
 “Dit sal vir hulle sin moet maak dat die ou man dit van 
hulle sou wou weghou maar moet tog redelik onskuldig 
wees: ‘Ek sal eerder my eie lewe neem voordat ek sal doen 
wat hulle van my verwag, was dit nie vir haar nie.’” 
 
Kadin dink ‘n bietjie. “Dit kan werk, Michael. Dit klink 
soos iets wat hy vir homself geskryf het en net wou 
weggooi toe vang hulle hom uit. Hulle sal dink hy wou sy 
persoonlike gedagtes en weerloosheid van hulle weerhou 
en sy kontak is hopelik nog geheim. Dis nou indien die 



twee nog lewe en hy nog daarin slaag om sy geheim vir 
hulle weg te steek.” 
 
Dan wonder Kadin: “En wat van die waarskuwing teen die 
towenaar?” 
 
“Ek dink die ou man is baie slim en dink aan alle 
moontlikhede. Hy wou alle moontlike betrokkenes teen die 
hipnotiese kragte van die towenaar waarsku. Dit het sovêr 
baie goed gewerk vir julle, het dit nie ...?” 
 
“Ja, miskien wou hy ook sy kontak teen dié man se 
towerkrag waarsku.” 
 
“Ek dink ons moet nou Vyasa gaan sien en alles vertel. Hy 
sal die boekie namaak en my kode skryf. Ek dink nie hulle 
sal agterkom nie. Moet net nie dat daardie towenaar jou 
oortuig om in sy oë te kyk nie ...  ons plan behoort te 
werk.”  
 
“Ek wil jou nie by Vyasa in die moeilikheid bring nie en 
wil graag hê dat jy die kode moet ontsyfer. Hy moet nie 
weet van jou kopie nie; dus moet ek die oorspronklike 
boekie gaan haal en vir hom bring.” 
 
“Kom ons gaan vertel hom van ons plan en as hy 
saamstem, neem ek jou met die motor. Ek wil nie dat jy 
alleen in die donker strate moet loop nie. Netnou sien en 
volg hulle jou dalk. Is jy seker hulle het jou nie hiernatoe 
agtervolg nie?” 
 
“Ja, ek is seker ek het orals gekyk voor ek julle voorhekkie 
oopgemaak het en niks gesien nie.”  
 
Kadin rek haar oë skielik. “Genade, ek het skoon vergeet 
van my moeder! Sy moet rasend van bekommernis wees 
want dit is reeds baie laat en my slimfoon is dood. Ons 
moet vinnig met Vyasa gaan praat sodat ek haar gaan 
gerusstel. Maar wat gaan ek vir haar vertel? Wag, kom ons 
gaan sien eers vir Vyasa. Ek sal iets uitdink op pad. Ek 
hoop hy stem saam met ons plan.” 
 
*** 
 



Hulle het beraadslaag met Vyasa en saam besluit dis die 
beste plan dat Vyasa ‘n valse boekie maak. Michael het 
voor haar huis stilgehou en nadat sy die straat bespied het 
of daar nie ‘n spoor van daardie duiwels is nie, is sy by 
haar tuiste in.  
 
Rene is op die houtstoel in die sitkamer by die tafeltjie 
waar hulle landlyntelefoon staan en sy kyk angstig toe 
Kadin inkom. Kadin sien haar oë is rooi en haar wange is 
nat gehuil. Rene spring op hardloop en omhels haar en hou 
haar lank vas sonder ‘n woord.  
 
Kadin het ‘n knop in haar keel en die trane begin weer 
loop. “Ek is so jammer, Mamma. Dit was net ‘n 
ongelukkige sameloop van alles wat moontlik kon 
verkeerd gaan. Ek hoop nie mamma het pappa gebel nie.” 
 
“Ek wou net die telefoon optel en bel toe jy inloop. Ek 

was rasend van bekommernis. Wat het dan gebeur, liefie?” 
 
“Onthou ma daardie boekie wat ek in die park opgetel 

het?” 
 
“Ek het jou so oneindig lief, my Kadintjie, wat sal ek tog 

doen indien jy iets moet oorkom?” Rene probeer die 
meeste trane wegvee voor sy verder praat: “Ja, ek onthou. 
Wat van die boekie?” 
 
“Michael, ‘n seun in ons skool het dit in die park verloor 

en hy is in groot moeilikheid want dis die belangrikste deel 
van sy taak wat baie tel vir sy kwartaallikse punte. Hy het 
uitgesien na goeie punte maar nou is sy taak reeds 
hopeloos laat. Dit moes al ingegee gewees het. Hy hoor toe 
by die skool dat ek die boekie in die park opgetel het en 
bel my terwyl ek in die Rinkstraat Spar was. Ons besluit 
toe hy sal my daar kry en dan kom haal ons die boekie. Ek 
sal dan saam met hom gaan tot in Parkrylaan en dit daar 
aan sy onderwyser oorhandig.  
 
“Ek sal hom help verduidelik, anders sal sy onderwyser 

hom nooit glo nie. Michael ry sy eie motor en het my 
opgelaai en ons sou die boekie kom kry. Toe breek sy 
motor daar in Rinkstraat en ek ontdek my slimfoon se 
battery is pap en hy het sy foon in die haas by sy plek 
gelos. Ek moes seker maar teruggeloop het, maar daar stop 



‘n man en sê hy sal die ding gou weer aan die gang kry. 
Die man het toe lank gevat en toe dit donker word, het ek 
eers besef dit was ‘n fout, maar hy het toe die fout gekry 
en nou is ons hier.” 
 
“Dis ongelooflik, Kadin, hierdie seun het omtrent slegte 

geluk. Hoekom is jou oë rooi gehuil?” 
 
“Ek was so bekommerd oor ma toe dit donker word en ek 

het my verwyt dat ek nie liewers teruggeloop het nie. Ma, 
sy motor is nou reg en hy wag. Ek gaan gou die boekie 
gryp. Sy onderwyser woon net hier anderkant in 
Parkrylaan en hy sal my weer hier voor ons huis kom 
aflaai.” 
 
Rene glimlag en neem haar slimfoon waar dit op die 

tafeltjie lê en gee dit vir Kadin. “Net as jy my slimfoon 
leen en my belowe jy bel ons landlyn dadelik as iets weer 
skeefloop, oukei?” 
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Die Begaafste Leser Kompetisie  
 

 
 
Hierdie is die onverklaarbare deel van die skrif in die 
boekie wat Vyasa Dharma nie verstaan nie. Michael 
vermoed dis ‘n geheime kode wat verberg is as Sanskrit en 
versteek tussen regte Sanskrit. 
 
Daar is leidrade versteek in die storie wat ‘n begaafde leser 
sal help hierdie raaisel oplos. Wanneer die storie aan sy 
einde kom in die tydskrif sal dit as novel by Kindle as 
eBook beskikbaar wees as die eerste boek en inleiding tot 
‘n reeks.  
 



Indien ‘n leser hierdie skrif verklaar voordat die skrywer 
die geheim in die tydskrif weggee sal die wenner se naam 
vereer word in die voorwoord as die begaafste leser en ‘n 
gratis eBook ook gewen word sodra dit beskikbaar word. 
Indien daar vele lesers met verklarings is sal die een met 
die beste verklaring wat ook die leidrade in die storie 
uitwys en verduidelik die prys wen.  
 
Daar volg ‘n hoofstuk later in die storie terug in tyd toe 
hierdie boekie geskryf is. Dit hou verband met hierdie 
raaisel en indien geen leser hierdie kode voor daardie tyd 
oplos nie gaan daar nog ‘n kompetisie volg wat spesifiek 
op daardie hoofstuk gebaseer is. Die begaafste leser is die 
een wat alles raaklees en die meeste raaisels die beste 
verklaar. 
 
Besoek gerus ons Facebook-groep: Storietydskrif. Ons 
beplan nog kompetisies en waardeer die deelname van ons 
lesers en enige insette van skrywers is baie welkom. Ons 
wil nie die tipe materiaal wat hier aangebied word beperk 
nie en enige genre skrywer se deelname is welkom. 
 
 

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

 
 

 
Het Afrikaans al baard? 
 

 
Vra die pa vir dogter: “Die outjie wat by jou wil kom 
opsit, het hy al baard?” Wat hy wil weet is of die outjie 
darem al ’n bekwame ouderdom bereik het en of hy nog ’n 
bogsnuiter is, met ander woorde: hoe oud is hy? 



 
Dis ook ’n vraag wat baie gevra word oor tale. Het 
Afrikaans dus al baard? Afrikaans word dikwels gesien as 
’n jong taal. Wikipedia sê: Afrikaans is 'n Nederfrankiese 
taal wat 'n lid is van die Germaanse taalgroep. Afrikaans 
is een van die jongste erkende tale. Dit is op 8 Mei 1925 as 
'n amptelike taal erken, en is tans die derde jongste 
Germaanse taal wat amptelike status geniet, naas 
Faroërs (of Faroëes) wat in 1948 grondwetlik erken is en 
Luxemburgs (of  
Lëtzebuergesch) wat hierdie status in 1984 gekry het. 
Gemeet aan die geskiedenis van tale het amptelike 
Afrikaans nog lank nie baard nie.  
 
Maar die amptelike erkenning van ’n taal sê nie regtig hoe 
oud hy is nie, want ’n taal ontstaan nie skielik as hy in ’n 
wet ingeskryf word nie. ’n Taal word gevorm en leef in die 
monde van sy sprekers en word van geslag na geslag 
oorgedra. Daar was al Afrikaanse geskrifte bykans ’n eeu 
voor 1925. En nog lank daarvoor, kort na die sogenaamde 
volksplanting aan die Kaap, het besoekers aan die Kaap 
opgemerk dat die ‘Nederlands’ wat jy in die Kaapse strate 
hoor, eintlik nie meer  Nederlands is nie (1671).  
 
A, sê ’n klomp geleerdes, nou weet ons: Afrikaans het 
ontstaan as ’n Oerafrikaans aan die Kaap. Die Hollanders, 
met verskillende dialekte, moes praat met Khoi, die slawe 
uit die Ooste, later met talle Duitsers wat op ’n stadium 
meer was as die Hollanders en ook later die Franse. En al 
die groepe moes met die Hollanders praat en hieruit moes 
eenvoudig ’n vereenvoudigde lingua franca, met ander 
woorde, Vroeë Afrikaans ontwikkel het. So gesien lyk dit 
of Afrikaans darem al stoppelbaard gehad het. Onthou ook 
dat die Nederlanders al sedert 1595 kontak met die Khoi 
gehad het en met hulle Nederlands gepraat het.  
 
Dink aan Afrikaans as ’n nuwe loot wat uit die 
Oergermaanse taalstam gegroei het. Hierdie loot lyk 
anders as die ouer takke. Afrikaans is ’n unieke loot. Vir 
bykans drie eeue het hy sy eie vorm in die monde van sy 
sprekers aangeneem, met ’n spierkrag wat hom selfs nie 
deur die Engelse snoeiskêr laat onderkry het nie. En as ons 
dan kyk na die huidige sinspatrone en woordeskat van 
Afrikaans, kom ons agter dat hy soms die sap diep uit sy 
wortels trek. Vergelyk maar Afrikaanse woorde met hulle 



maats in baie ouer tale, selfs Goties wat al uitgesterf het, 
dan kom jy agter dat Afrikaans in sekere opsigte al 
hardebaard het. 
 
Engels: apple, book, day, dead            
 
Skots: aiple, beuk, day, deid 
 
Wes-Fries: apel, boek, dei, dea   
 
Afrikaans: appel, boek, dag, dood 
 
Nederlands: appel, boek dag, dood   
 
Limburgies: appel, book, daag, doed 
 
Laagduits: Appel, Book, Dag, doot   
 
Duits: Apfel, Buch, Tag, dout 
 
Goties: aplus, bukh, dags, daubs   
 
Sweeds: äpple, bok, dag, död 
 
En terwyl by die baarde. Wat is die ‘vlym’ in 
‘vlymskerp’? ‘Vlym’ kom van Nederlands ‘vlijm’, via 
Oudhoogduits, vanaf Middellatyn ‘flevotomum’ vanaf 
Grieks ‘phlebotómon’ (aarsnyer). ’n Vlym was dus die 
baie skerp messie waarmee barbiers in die ou dae mense se 
are gesny het vir bloedlating. Hulle het geglo dat 
bloedverlies siektes kan  genees omdat sekere siektes deur 
’n oormaat aan bloed veroorsaak is.  
 
Jig! ’n  Hardebaardvorm, dié ‘vlym’. 
 
Prof. Jarries verryk ons volgende week weer... 
 
 

VERRASSING IN DIE SAHARA WOESTYN 
Deur Pieter Haasbroek 
 



 
 
Deel 2 van 2 
 
 
“Ek gaan net vinnig ’n draaitjie loop,” sê Rochelle, “en 
dan gaan jy my seer spiere kom uitvryf, meneer.” Met ’n 
stoute laggie stap sy weg nog voor Paul iets kan sê.  
 
 In die ondergaande son wat haar perfekgevormde liggaam 
van agter af beskyn, lyk sy vanaand vir Paul so mooi soos 
sy nog nooit voorheen vir hom gelyk het nie. 
 
“Wees versigtig en moenie te lank draai nie.”   
 
Paul besluit om ook net vinnig ’n draai te loop, al om die 
tempel, want hy kry nie aldag die geleentheid om so ’n ou 
tempel van nader te kan aanskou nie.  Skaars is hy om die 
eerste hoek van die tempel of sy oog vang kameelspore in 
die sand.  Paul tol in sy spore om, met sy pistool nou 
stewig in sy een hand vasgeklem en begin hardloop in die 
rigting vanwaar hy laaste vir Rochelle gesien het.  
 
“Rochelle! Rochelle!” roep hy al harder en harder uit, 
maar al antwoord wat hy kry is die ligte aandwindjie se 
gesuis deur die ruïnes. 
Met ’n bittere slag besef Paul dat hulle hulle blindelings 
laat vang het.  Hy moes meer versigtig gewees en nie net 
sommer die ruïnes binnegery het voor hy nie dit meer 
deeglik ondersoek het nie.  Dit is egter nou te laat vir spyt 
en moet hy die beste maak van ’n slegte saak.  Die een 
kameel se spore wat hy gesien het, beteken dat hier een of 
hoogstens twee mense kan wees.  Dan dink Paul skielik 
weer aan die kameel wat hulle nie te ver van hier af in die 



woestyn gevind het nie.  Sê nou maar net daar is ’n 
verband tussen daardie kameel en die kameel se spore 
tussen die ruïnes? 
 
As hulle die kameel saam met Paul-hulle gesien het en 
sekerlik herken het, dan is hulle sweerlik waar agter die 
kruis aan en weet ook van die kruis by die kameel!  Hoe 
het dit dan gekom dat hulle van die kameel geskei geraak 
het?  Dan tref nog iets vir Paul.  Die feit dat Rochelle nou 
blykbaar in hulle mag is, is omrede hulle dalk nie 
vuurwapens by hulle het nie, want dan kon hulle hulle 
eenvoudig lankal daarmee oorrompel het.  Hulle moes dus 
dopgehou gewees het, sy pistool gesien het en toe besluit 
het dat hulle eerder ’n ander plan gaan maak.  Deur vir 
Rochelle te skaak, is dit die ideale geleentheid om haar te 
gebruik as moontlike ruilmiddel, reken Paul.  Sy is dus 
nog veilig solank hy die kruis in sy besit het.  Daar kan dus 
ook nie veel van hulle wees nie, hoogstens drie, want as 
hulle meer is as drie, sou hulle hulle eenvoudig met hulle 
messe, swaarde of ander handwapens aangeval het, net toe 
hulle hier opgedaag het. 
 
“Jy het seker nou al alles uitgepluis teen die tyd,” hoor 
Paul ’n Arabiese dialek vanaf êrens uit die ruïnes.  In sy 
werk het hy Arabies leer lees, praat en verstaan dus wat vir 
hom geskree word. 
 
“Jou lae skurk,” skree hy terug.  “Wie jy ook al is, laat 
dadelik my meisie gaan of ek kom skiet jou dat jou nerwe 
waai!” 
 
“Vreemdeling, ek dink ek is die een met die hef in die 
hand en nie jy nie.  My mes is op die oomblik teen jou 
meisie se keel.  As jy dit durf waag om iets onverskillig te 
wil aanvang, sterf sy onmiddellik.” 
 
“Wat wil jy hê?” skree Paul weer terug. 
 
“Ons is dankbaar vir die kameel wat jy vir ons terug 
gebring het.  Jy het seker die goue kruis daarin ook al 
gevind?  In elk geval, ek en my maat het dit gesteel, maar 
tydens ’n sandstorm van vyf dae gelede het die kameel van 
ons geskei geraak.  Met die verlore kruis en helfte van ons 
water weg, het ons besluit om die kortste roete na die 
ooskus te probeer; wat julle lyk my ook nou volg.  



Ongelukkig het ons kameel vir ’n sandadder geskrik en 
twee van ons drie watersakke het afgeval en gebreek.  Ons 
weet van hierdie ruïnes en was naby hieraan en het toe 
besluit om vanaand hier te kom oornag en op ’n 
wonderwerk te wag.  En wonder bo wonder daag julle toe 
op met ons kameel en lyk my sommer baie water boonop 
ook nog?” 
 
“Jy het nou genoeg gebabbel,” skree Paul vererg vir hom.  
“Sê wat jy wil sê en kry klaar.” 
 
“Vreemdeling, dit is nou reeds te donker vir enige 
uitruiling, maar ons kan more ’n ruiltransaksie beklink.  
Hoe klink dit vir jou?” 
 
“En wat mag dit nogal behels?” vra Paul, wat reeds weet 
waarna hy verwys. 
 
“Ons gee jou meisie veilig terug vir jou, in ruil vir die 
kameel, die kruis en die helfte van julle water!” 
 
Paul weet dadelik dat die helfte van hulle water hopeloos 
te min gaan wees om die beskawing te bereik, maar plaas 
van om dit te kenne te gee, hou hy hom baie dom.  Hy wil 
nie sy enigste kans verspeel om Rochelle te red deur hom 
nou te slim te wil hou nie. 
 
“Dit is reg met my, as julle haar geen leed aandoen nie, 
kan julle die kameel, kruis en helfte van ons water kry, ” 
antwoord hy uiteindelik. 
“Dan maak ons more net voor die son uitkom so.”  
 
Net so skielik soos die stem begin praat het, het dit weer 
doodstil geraak hier in die ruïnes om Paul.  Paul is verlig 
in die wete dat Rochelle vannag ten minste veilig sal wees, 
want hulle sal geen kanse wil waag om veral die kruis te 
verloor nie.  Dit is nou te sê as hulle hom nie in die hande 
kan kry voor moreoggend nie.  Hy sal hom, sy twee perde 
en die kameel met die kruis êrens moet gaan versteek en 
hoop hulle spoor hom nie in die nag op nie. 
 
Paul dink egter hierdie is twee lafaards wat geen kanse wil 
neem nie, maar hy kan nie heeltemal daarop reken nie.  Sy 
gedagtes bly draai by Rochelle.  Hy hoop sy is veilig en 
nie te vreesbevange nie.  Haar wilskrag en uithouvermoë 



het hom al gewys dat sy innerlik taai en sterk is en sy 
behoort nie te veel te stres nie.  Hy moet nou eers so paar 
takies gaan afhandel voor hy gaan inkruip.  Paul het die 
diere en water ver weg van die tempel gaan versteek sodat 
hulle nie maklik deur die Arabiere opgespoor kan word 
nie. 
 
Hier is soveel skuilplek in die ruïnes en om iemand hier in 
die nag te probeer opspoor, is feitlik onmoontlik.  Dit is 
natuurlik ook lewensgevaarlik, want ’n verdediger wat stil 
wag op een plek, sal die aanvaller wat beweeg, makliker 
hoor en eerste kan uitskakel.  Toe hy klaar is daarmee, 
voel hy goed, want nou sal hy met redelike veiligheid en 
gerustheid kan slaap vannag.  Daar is egter nog twee goed 
wat hy eers moet doen.  Paul soek ’n rukkie rond en tel 
dan iets uit die sand op.  Hy loop daarna na die perde met 
die watersakke en dan begin hy werk aan sy plan. 
 
Hier waar Rochelle vasgebind lê in een van die klein 
geboutjies, ’n entjie van die tempel af, is sy nie te 
bekommerd nie.  Die doek in haar mond, om te verhoed 
dat sy kan skree om Paul se hulp, is egter baie ongemaklik, 
maar sy verduur dit.  Sy het gou agtergekom dat haar lewe 
gespaar gaan bly vannag en sy sal dus rustig wag vir more 
om aan te breek.  Haar vertroue is volkome in Paul wat al 
by meer as een geleentheid gewys het dat hy homself uit 
die moeilikste situasies kan bevry. 
 
Dit is verbasend hoe ver klank trek in die vroeë oggendure 
van ’n stil woestyn.  Paul was egter alreeds wakker toe hy 
die stem van die Arabier hoor roep. 
 
“Vreemdeling!  Vreemdeling, waar is jy?  Ons moet ons 
transaksie beklink, die son trek al amper water.” 
 
Met sy pistool gereed in sy hand en die twee perde en 
kameel se leisels in sy ander hand, beweeg Paul baie 
versigtig nader in die rigting van die stem.  Hy wil nie nou 
onverhoeds betrap word deur ŉ Arabier wat hom dalk van 
agter af bespring met ŉ mes nie.  Hy kyk dus gedurig om 
hom rond en kies die spasies tussen die ruïnes wat die 
grootste is sodat hy sal kan sien as hy dalk bekruip word 
van ŉ kant af. 
 



“Hier is ek, waar is jy?” roep Paul hard uit toe hy oordeel 
dat hy nie meer te ver van die stem af is nie. 
 
Dan sien Paul ’n Arabier so honderd meter voor hom van 
agter ’n pilaar te voorskyn kom.  Hier waar Paul nou gaan 
stilstaan met die diere is daar ’n dik laag los sand.  Hy het 
dit juis so uitgekies. 
 
“Vreemdeling, ek vertrou jou nie,” begin hy.  “Haal die 
helfte van die bokvelsakke en waterkanne af en wys eers 
vir my dat almal water in het en vol is.  Onthou, jou meisie 
is nog hier agter by my maat met sy mes aan haar keel.  
Een verkeerde aksie van jou en jy weet wat dan sal 
gebeur.” 
 
Paul haal die helfte van die nog vol watersakke en 
waterkanne af.  Hy tel een vir een op en tiep hulle stadig.  
Sommer dadelik begin die skoon water uitloop en verdwyn 
vinnig in die droë sand by sy voete. 
 
“Tevrede?” roep hy hardop uit.  “Jy kan sien dat die sakke 
en kanne almal nog vol water is.” 
 
“Ek is tevrede,” skree hy terug.  “Wys my nou ook eers dat 
die kruis nog in die kameel se saalsak is.” 
 
Paul haal die kruis wat toegedraai is in die fluweellap uit 
en draai die lap af.  Nadat hulle die kruis gesien het en ook 
tevrede is daarmee, wil hy dit weer toedraai, maar dan val 
die kruis per ongeluk uit sy hande en beland in die sagte 
woestynsand.  Paul buk af met die lap en tel die kruis 
daarmee op uit die sand, draai dit weer goed toe en sit dit 
dan terug in die saalsak. 
 
“So, nou het julle julle water, kameel en die kruis, wat 
nou?” 
 
“Nou vreemdeling, laai jy al die waterkanne en sakke op 
die kameel se rug en maak die kameel skrik sodat dit na 
ons kant toe kan kom.” 
 
Nadat Paul al die water soos ooreengekom op die kameel 
vasgemaak het, gee hy die kameel ’n harde klap op sy 
boud.  Die kameel skrik en begin op ŉ drafstappie beweeg 
na die Arabiere se kant toe. 



 
“Daar is nog een iets voor ons jou meisie laat gaan.” 
 
“Wat is dit?” 
 
“Jy het seker nie gedink ons gaan dit so maklik maak vir 
jou nie.  Die oomblik as ons haar laat gaan, jaag jy ons 
eenvoudig in en skiet ons beide dood en vat wat jy wil hê.  
My maat gaan nou eers met die kameel die pad vat.  Ons 
gaan ’n halfuur wag en dan eers laat ek jou meisie vry.  As 
jy my dan wil skiet, sal jy nie meer weet waar my maat is 
nie en sal hom in elk geval ook nie sommer inhaal nie al 
weet jy in watter rigting hy vort is.” 
 
Paul dink so by homself dat hulle plan nogal baie deeglik 
deurdink is en hy kan  nie anders as om ’n bietjie 
bewondering vir hulle te hê daarvoor nie.  Die volgende 
halfuur is seker die langste halfuur ooit in beide Paul en 
Rochelle se lewens.  Die een Arabier het lankal reeds oor 
die verste horison verdwyn en steeds wag Paul dat die 
Arabier sy woord gestand gaan doen. 
 
“Jou halfuur is verby.  Laat nou my meisie vry,” skree 
Paul kliphard, “of ek kom en skiet jou dood net daar waar 
jy is.  As jy haar enige leed durf aandoen, sal jy nie die 
voorreg hê om die kruis se skat te geniet nie, maar jou 
maat sal dit verseker geniet.” Paul probeer nog vir oulaas 
die gierigheid van die Arabier uitbuit, net ingeval hy dalk 
ander planne gehad het.  Die volgende oomblik kom 
Rochelle van agter ŉ muur uit gehardloop, reguit op hom 
af.  Agter haar rug verby sien Paul hoe die tweede Arabier 
op sy kameel se rug spring en oor die woestyn wegjaag dat 
die stof so staan.  Sy verligting is geweldig groot en hy 
storm sommer ook op Rochelle af.  Hy gryp haar om haar 
bolyf en swaai haar al in die rondte terwyl hy in haar oor 
fluister. 
 
“Jy lewe, jy lewe, ek kon nie vir ’n groter skat gevra het 
nie.” 
Rochelle se trane loop teen haar wange af en sy druk haar 
gesig in Paul se nek en hou hom vas asof sy hom nooit 
weer gaan los nie.  Nadat sy bietjie bedaar het, druk Paul 
haar so entjie van hom af weg. 
 



“Het hulle niks aan jou gedoen nie en is alles nog reg met 
jou?” 
 
Rochelle knik net haar kop bevestigend, maar Paul sien 
dadelik op haar gesig dat iets fout is.  “Wat is fout 
Rochelle, jy lyk nie heeltemal gelukkig nie? 
 
“Paul, die skurke is weg met ons water en met die kruis, 
maar die belangrikste is ons kosbare water.  Ek is lank 
genoeg in die woestyn om te weet dat die helfte van ons 
water nie genoeg gaan wees om ons tot by die volgende 
oase waarvan jy gepraat het, te neem nie.  Ek voel niks vir 
die kruis nie, want ek het vir jou en dit is al wat vir my 
saak maak, net jammer ons twee gaan die keer werklik 
sterf van die dors.  Ons was so naby aan vryheid en geluk 
en nou gebeur dit!” 
 
“Nie heeltemal nie,” antwoord Paul en glimlag vir haar. 
 
“Wat bedoel jy met: nie heeltemal nie, Paul?  Wat weet jy 
waarvan ek nie weet nie?” 
 
“Ag baie,” en Paul rek die spanning nog so bietjie langer 
uit.  “Ons het feitlik nog al ons water en is dus heeltemal 
veilig ...” 
 
“Maar, maar dit is mos onmoontlik!”  sê Rochelle half 
geskok.  “Ek kon ook sien van waar ek gesit het met ’n 
mes teen my keel, dat jy die helfte van ons water 
weggegee het.” 
 
“Soms kan die skyn nogal bedrieg,” sê Paul.  “Hulle is met 
minder as twintig persent van ons water weg en dit wat ons 
nog oor het, is meer as genoeg vir ons om ons doelwit te 
bereik.” 
 
Rochelle se frons op haar voorkop raak nou nog groter.  Sy 
is nou sommer heel in die war oor wat Paul haar vertel. 
 
“Wat het jy gedoen Paul?  Vertel my en vertel my vinnig, 
want ek is nou dood van nuuskierigheid.” 
 
Paul buk en tel van die Sahara se sand in sy hand op en 
laat dit stadig deur sy vingers loop.  “Baie fyn sand het die 
gewoonte om water te vervang as mens genoeg daarvan in 



’n houer gooi.”  Dan gaan daar lig op vir Rochelle en sy 
trek vir Paul styf teen haar vas. 
 
“Jy is voorwaar die slimste en dapperste man wat ek ken.” 
Sy soen hom lank en innig op sy mond. 
 
“Ek moet bieg,” sê Paul, “dat die waterkanne en 
watersakke deksels swaar was om dit met een hand op te 
tel en te maak asof ek net water opgetel het.  Ek het amper 
’n spier of twee geskeur in die proses ...” 
 
“Toemaar, dit sal ek vinnig vir jou regkry.  My hande is 
soos twee towerstawwe ...” 
 
“Dit is egter nog nie die hele verhaal nie,” antwoord Paul.  
“Na ek gisteraand die helfte van die waterkanne en sakke 
vol sand gaan gegooi het, het ek ook nog iets anders 
gedoen?” 
 
“En wat is dit meneer slimme, as ek mag vra?” 
 
Paul vat haar hand en lei haar terug na daar waar die perde 
nog steeds rustig staan en wag vir hulle.  Hy buk hier naby 
die een perd, vroetel in die sand rond en die volgende 
oomblik haal hy die goue kruis met edelgesteentes uit die 
sand.  Rochelle raak amper flou van skok en ongeloof.  
 
“Hoe… hoe op aarde het jy dit reggekry,” stamel sy. 
 
“Wel, dit het vinniger geneem om gereed te kry as om die 
kanne vol sand te maak,” antwoord Paul.  “Ek het 
gisteraand ’n stuk ou plank in die hande gekry en toe 
daarvan ’n kruis gemaak, wat baie dieselfde mates het as 
die van die regte kruis.  Toe ek met die diere gaan stilstaan 
het, het ek gesorg ek gaan staan op ŉ sanddeel wat lekker 
los en diep was.  Terwyl ek die waterkanne se water 
gedemonstreer het, het ek ongemerk die houtkruis in die 
sand langs my versteek.  Toe die kruis natuurlik per 
ongeluk uit my hand geval het, het die gewig daarvan 
gemaak dat dit diep genoeg in die sand val en feitlik so 
verdwyn het.  Ek het gebuk en die lap kamstig oor die 
kruis gegooi om dit weer op te tel, maar in die proses het 
ek die lap oor my versteekte houtkruis in die sand langs 
my gegooi en dit opgetel en toegedraai.  Die fluweel lap 



het ek so oop gehou dat julle nie kon nie sien dat ek nou 
die houtkruis in plaas van die regte kruis hanteer het nie.” 
 
“Dit was voorwaar briljant uitgedink en uitgevoer, Paul.”  
Rochelle kyk met trots in haar oë na Paul.  “Wat reken jy 
gaan nou word van die twee skelm Arabiere?” 
 
“Hulle sal seker weldra uitvind dat die kruis weg is, maar 
ook dat hulle watervoorraad skielik drasties verminder het.  
Dit is swaar om dit te moet sê, maar die woestyn is soms 
genadeloos.  Die naaste oase is te ver vir hulle met die 
bestaande water tot hulle beskikking en sal hulle dit dus 
nie maak nie.  Dink so daaraan, dit was so byna ons twee 
wat in dieselfde penarie gesit het en het hulle niks vir ons 
gevoel nie!” 
“En wat dink jy gaan ons beloning wees vir die teruggee 
van die kruis aan die museum?” 
 
“Met tien persent van die waarde daarvan sal ek dit net-net 
kan bekostig om vir jou twee ringe te koop.  ’n 
Verloofring en ’n trouring,” sê Paul skertsend. 
 
“Is dit maar al?” wil Rochelle laggende weet. 
 
“Ag, ons gooi sommer nog ’n eiland, ’n privaat jet, 
dubbelverdieping strandhuis en ’n Ferrari ook by die 
pakket, net sodat jy nie te verveeld raak met jouself nie.” 
 
“Hmm, soveel plekke wat ons nog nie saam …” Sy 
knipoog skelm vir hom. 
 
“En nou mevrou Le Roux, vir ’n begin dink ek die tyd het 
aangebreek dat ons mekaar eers beter gaan leer ken in die 
oertempel.  Die son is haas uit en dan kan ons die laaste 
deel van ons pad gaan aandurf.” 
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Die sleutel van my hart  
los ek by jou 
in die mis van die môre 
in die oggend se grou 
gebreek in verlede  
geheel met tempergoud 
in die lewelose liggaam  
is geen selfbehoud 
onthou my leë woorde 
seer en spyt  
se berou  
die soet en sakke sout 
leef in jou hede 
word gevul 
met God se lewensgoud 
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