
 
 
Uittreksels uit uitgawe 17 
 
Vasgevang - 17. Die Onheilige Agenda 
 
Lyle vang haar onverwags uit die bloute en sy weet nie of 

sy reg gehoor het nie. 
 
“Wat sê jy Lyle, ek verstaan nie ...?” 
 

Die Skrif van Onheil - 16. Afspraak met die Duiwel 
 

Birdstraat, wat altyd so mooi is, is vir haar skielik baie 
onheilspellend en vol hindernisse. Die pragtige, reuse 
bome en tuine orals is nou moontlike plekke waar iemand 
mag skuil en haar inwag. 
 
Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 
Gaan blaas doppies! 
 



 
AANVAL OP FORT SHEPHERD – Deel 1 van 2 
 
“Ek verwag dat die aanval nou enige tyd gaan begin, 
Generaal. As u my dan sal verskoon om die vierkant se 
beheer te gaan oorneem.” 
 
 
Vasgevang 
 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
 
17. Die Onheilige Agenda 
 
 
Lyle se een wang en lip is nog erg geswel. Chloe buig 

vooroor en bang sy maak hom seer, gee hom ‘n versigtige 
piksoentjie en vat sy hand.  
 
“Lyle, my ystermannetjie, jy is ‘n lewende 

wonderwerkie. Ronnie, Leo en Hayley wag in die gang. 
Hulle het ons so bietjie alleentyd gegun en wanneer dit reg 
is met jou, sal ek hulle roep.” 
 



Daar is trane in sy oë. “Chloe ons het die hele nag oor die 
krans gehang en afgekyk in die eindelose afgrond. Ek is so 
gelukkig my ma was eerder bewusteloos. Die koue was 
verskriklik en die pyn aanhoudend. Ek het gedink ons sal 
daar doodgaan want niemand sal na ons soek en betyds 
kom red nie. Ek moes daar doodstil hang aan die 
sitplekgordel want elke beweging het gedreig om ons los 
te wikkel sodat ons finaal na ons dood sou afstort. Ek wou 
net opgee en probeer uitkom uit die wrak of hy nou afstort 
of nie, toe hoor ek jou stem eggo. Eers dog ek dit is my 
verbeelding en toe hoor ek dit weer. Dankie, Chloe; baie 
dankie dat jy ons kom soek het en oor die krans geskree 
het. Ek sal solank ek lewe nooit vergeet wat jy vir ons 
gedoen het nie! Dink jy my ma gaan dit maak?” 
 
Chloe steur haar nie aan die oë van sommige van die 

besoekers by die man langs Lyle nie. Die trane loop vrylik 
oor haar wange en sy vee dit nie eers weg nie. Sy hou sy 
hand in hare asof dit ‘n lewende juweeltjie is en dit gee 
haar ‘n warm gevoel diep in haar binneste.  
 
“Julle het tot hier gekom, Lyle. Sy het ‘n moeilike 

operasie oorleef; het sy nie? Ek het baie hoop my suster 
gaan vasbyt en deurdruk vir haar ystermannetjie. Ons het 
jou so lief, my kleinboet! Die dokter glo dit gaan net 
miskien ‘n rukkie neem voor sy weer haar oë oopmaak en 
ons moet net hoop en glo, Lyle.” 
  
“Dit was nie ‘n ongeluk nie, Chloe.” 
 
Lyle vang haar onverwags uit die bloute en sy weet nie of 

sy reg gehoor het nie. 
 
“Wat sê jy Lyle, ek verstaan nie ...?” 
 
“Dit was geen ongeluk nie.” 
 
“Wat bedoel jy, Lyle?” 
 
“‘n Monster van ’n trok het ons oor die afgrond gestoot.” 
 
Dit maak net nie sin wat hy sê nie: “Lyle is dit nie net die 

trauma wat met jou gedagtes speel nie?” 
 



“Ek onthou alles soos daglig! Ek het mooi teruggedink en 
dinge bymekaargesit, Chloe. Iemand het ons probeer 
vermoor en ons doelbewus oor die krans gestoot. Ons is  
agtervolg op pad bergpas toe. Eers deur ‘n langbaktrok met 
twee mans agterop wat op ons hakke gesit het en op die 
regte tyd verbygegaan het en ons toe ingewag en gestop 
het asof hulle die verkeer deur die pas reguleer. Hulle het 
pas verbygegaan, toe kom daar ‘n monster van ‘n 
opgeboude bakkie met stange, reuse wiele en sterk enjin en 
volg op ons hakke. 
 
“My ma wou dat hy verbygaan maar dit het agter ons 

gehou en nou besef ek hulle het gesorg die pas is leeg want 
toe ons in daardie hoogste draai ingaan het die monster ons 
van agter bestorm, gestamp en gestoot oor daardie afgrond. 
Dit was definitief so beplan, Chloe, iemand wou ons 
vermoor.” 
 
Chloe dink terug aan daardie sleepmerke wat hulle bande 

gemaak het. Dit het snaaks gelyk maar sy het nie besef 
hoekom nie. Nou besef sy die merke was oor die lengte 
van die afdraand tot by die plek waar hulle oor die afgrond 
gestort het.  
 
Dis asof Lyle haar gedagtes lees. “Ma het probeer rem 

maar daardie trok het ons net al vinniger gestoot en ons het 
heen en weer begin gly sodat sy die rem effens moes skiet 
gee by tye anderste sou sy heeltemal beheer verloor het. 
Daardie kragtige ding met die getinte vensters het ons 
maklik deur daardie grensmuur laat bars oor die afgrond.” 
 
Sy beskrywing van wat gebeur het, maak nou vir haar 

heeltemal sin. Die sleepmerke wat aaneen loop met effense 
wisselvalligheid oor ‘n sekere deel van die pad.  
 
Hy verbeel hom nie! 
 
“Chloe, iemand wou ons vermoor! Jy moet my glo! Dis 

beslis nie my verbeelding nie.” 
 
Chloe gee sy hand ‘n effense drukkie. “Ek glo jou, Lyle. 

Daardie sleepmerke wat julle bande gemaak het was vir 
my eienaardig toe ek dit die eerste keer gesien het, maar ek 
het nie besef waarom nie. Jou beskrywing is die enigste 
verduideliking daarvoor. Ontspan, ek glo jou, my boet.” 



 
“Dankie Chloe, ek was nie seker of enigiemand my sou 

glo nie. Ek dink dit was Quinn, Chloe.” 
 
Weer eens verras hy haar uit die bloute. “Wat Lyle! Nee, 

jou pa is in ‘n slegte bui, maar ek dink nie hy is in staat tot 
so iets nie?” 
 
“Chloe, ek het baie dinge gehoor wanneer hulle stry, want 

ma het hom aangevat oor baie dinge. Sy weet dat hy 
onderwêreldse vennote het wie se geld hy was deur sy 
motorhandel. Hy het hulle geld vermors deur sy dobbelry 
en het skuld by baie gevaarlike mense wat my ma baie 
bekommerd gehad het. Ek dink hulle dreig hom nou en hy 
het geld dringend nodig en wou dit van oupa kry. Dis 
hoekom ma van hom wou skei. Hy het haar toe reguit 
gedreig dat hy ontslae sal raak van ons as sy hom nie help 
nie, want hy sal dan ons deel van die plaas kry.” 
 
Chloe is uit die veld geslaan. “Het hy regtig dit gesê, 

Lyle? Mense sê partykeer dinge gedurende so ‘n 
uitbarsting wat hulle nie werklik bedoel nie. Siestog, julle 
het stilletjies baie spanning verduur onder sy twak, maar 
ek twyfel darem of hy so vêr sou gaan.” 
 
“Dit was sy plan, Chloe. Hoekom wegjaag van die plaas 

af net voor ons oor die bergpas moes ry? Ek dink hy het dit 
beplan. Dit was sy gulde geleentheid want dit sou soos ‘n 
ongeluk lyk. Hy het natuurlik die mense vir wie hy geld 
skuld om hulp gevra. Ek dink hy het alles reeds beplan en 
sou dit miskien kanselleer op die laaste oomblik as oupa 
Tony hom die geld sou voorskiet. Toe my ma hom keer, 
het hy besluit daar is net een uitweg. Ek dink hy is baie 
desperaat.” 
 
“Lyle, hoe dink jy al hierdie dinge uit? Dit was ‘n 

ontsettende ervaring en ek dink jou gedagtes werk nou 
oortyd. Ons moet die polisie se hulp kry sodat hulle agter 
die waarheid kan kom.” 
 
“Waar is my pa nou, Chloe?” 
 
“Ek weet nie, Lyle.” 
 
“Presies, hy kruip nou weg.” 



 
 “Lyle, ek is heeltemal uit die veld geslaan en weet net 

ons het hulp nodig. Mag ek hulle daar in die gang gaan 
vertel?” 
 
“Nee, Chloe, gaan dink eers oor alles wat ek jou vertel 

het. Dan praat ons weer môre wat ons gaan doen, 
asseblief! Ek is bang hulle dink ek is mal.” 
 
Chloe glimlag. “Die dokter gaan jou môre ontslaan, Lyle. 

Ek gaan jou kom haal en jy is welkom om by my in te trek 
vir eers. Ek is net bekommerd oor jou skoolwerk want jy is 
reeds agter. Jou oupa was ernstig oor jou studies sodat jy 
so goed moontlik voorbereid sal wees wanneer jy die plaas 
moet oorneem.” 
 
“Chloe, ek wil eerder graag môre kosskool toe gaan; 

indien jy my dadelik sal gaan haal sodra my ma bykom, 
asseblief.” 
 
“Dis ‘n goeie plan, Lyle. Ek gaan jou eers winkels toe 

neem sodat ons alles vervang wat jy verloor het voor ek 
jou wegvat. Ek moet jou nog vertel: jou skoolhoof en sy 
skoonseun het julle gehelp red uit die bergpas. Ek gaan 
geskenke vir die twee menere saamneem en sal Richard 
persoonlik bedank wanneer ons by jou skool aankom.”  
 
Sy wys met haar oë in die rigting van sy kardoesie met 

lekkernye by sy bedkassie.  
 
“Intussen, geniet nou jou koeldrank, biltong en skyfies en 

hou op tob oor wat gebeur het. Chloe sal alles uitsorteer, 
okei. Dis nou verby en jy en Zoey moet net daarop 
konsentreer om aan te sterk. Mag ek nou die spulletjie in 
die gang gaan roep? Hulle is gretig om jou te sien.” 
 
“Ja, maar hou ons geheim, asseblief.” 
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Die Skrif van Onheil 
 



 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 
 

 
 
 
16. Afspraak met die Duiwel 
 
 
Kadin lê byna die hele nag wakker. Sy klim moeg maar 

vasbeslote uit die vere en maak gereed want sy wil by die 
stadsbiblioteek inglip sodra dit oopmaak om nege-uur. Sy 
hoop maar die duiwel en sy bose trawante glo dat sy eers 
die boekie by die skoolbiblioteek sal gaan haal. Indien 
hulle beplan om haar vanaf die skool te volg en iewers te 
oorrompel, gaan hulle ‘n bloutjie loop want sy sal reeds 
veilig in die biblioteek op die duiwel wag. Hulle sal geen 
keuse hê nie, maar sal Billy moet terugbesorg in ruil vir 
die boekie. 
 
Kadin is in haar skoolklere met die vervalste boekie wat 

Vyasa vir haar gemaak het, in haar skoolsak. Dit lyk net 
soos die regte een behalwe dat die kode verander is en sy 
hoop hulle plan gaan werk. Rene is reeds vroeg werk toe. 



Sy werk glo nie lank vandag nie en sal weer vroeg terug 
wees.  
 
Kadin wonder of hulle weet waar sy woon of het hulle net 

vir Billy gevolg? Sy sal die wêreld goed moet bespied op 
pad biblioteek toe of sy hulle nie miskien gewaar nie. Sou 
hulle weet waar sy woon, volg hulle haar miskien en hulle 
sal dadelik onraad vermoed as sy reguit biblioteek toe 
gaan. Sy moet dus ongemerk daar probeer uitkom! Wat 
haar hoop gee, is die feit dat sy hulle nooit weer gewaar 
het vandat hulle paadjies by Billy se tuiste geskei het nie. 
Sy sal vashou aan die hoop dat Billy vanoggend nog langs 
haar gaan sit in die biblioteek.  
 
Wat van die gif? Dit is nog ‘n rede waarom hulle haar nie 

moet sien as sy direk biblioteek toe loop nie. Wat as hulle 
haar inwag naby die biblioteek? Hulle mag miskien die 
biblioteek oor ‘n afstand dophou. Die bekommernis begin 
aan haar maag knou. Verdomp, sy dink nou eers aan 
daardie moontlikheid. 
 
Kadin besluit sy ooranaliseer en moet liewers nou ophou 

peins oor die saak en net doen. Dis nou of nooit! Billy se 
vryheid is afhanklik van haar. Sy maak die voordeur 
versigtig oop en loer uit. Die straat hier reg voor lyk leeg. 
Daar is net ‘n paar geparkeerde motors. Sy tuur na die 
motors. Lê iemand nie miskien plat en loer vir haar in een 
van hulle nie. Sy sal nooit seker weet nie en sy stap 
bangerig en versigtig tot by die voorhekkie en verken die 
straat aan beide kante voordat sy dit oopmaak. 
 
Birdstraat, wat altyd so mooi is, is vir haar skielik baie 

onheilspellend en vol hindernisse. Die pragtige, reuse 
bome en tuine orals is nou moontlike plekke waar iemand 
mag skuil en haar inwag. Trinder Park met die muur 
rondom hom is nog ‘n moontlike plek. Die Professional 
Club is nog ‘n goeie plek waar iemand maklik in die 
welige tuin kan skuil en haar kan dophou. Verdomp, sy 
moet by al hierdie hindernisse verby! 
 
Wat is die beste roete? Miskien het die manne hulle 

gevolg nadat hulle in Westernstraat uit die bus geklim het 
want net daarna het Billy verdwyn. Sy moet wegbly van 
Westernstraat af want hulle mag net miskien daar op haar 
wag by die bushaltes. Dis heel waarskynlik hulle plan. 



Birdstraat is parallel met Westernstraat en sy moet so 
vinnig moontlik in die volgende parallelle straat weg van 
Westernstraat kom. Dis die beste strategie. Sy moet 
kortpad kies Cuylerstraat toe en van daar agterlangs tot in 
Militarystraat tot onder in Baakensstraat en van daar loop 
sy net reguit tot in die biblioteek. Sodra sy in Cuylerstraat 
is, sal sy redelik veilig voel tot naby die biblioteek. Dis die 
beste roete, maar eers moet sy in Cuylerstraat uitkom. 
 
Sy sal reguit tot by die naaste systraatjie moet loop wat 

lei tot in Cuylerstraat. Kadin bespied Birdstraat en gerus 
dat sy niks verdags sien nie, steek sy vinnig die straat oor. 
Sy sien ‘n straatvrou in ‘n baie eina minirokkie nou agter 
‘n nabye boom uitkom aan die oorkant. Dis net weer eens 
‘n bewys dat iemand haar maklik kan dophou en verras. Sy 
loop verby die dame wat glimlaggend praat in haar rigting. 
 
“Jy sal baie geld maak, my skattie, sommer net so in 

daardie skoolrokkie, jou pragtige dingetjie.” 
 
Kadin antwoord nie, maar loop net vinniger. Verdomp, 

Birdstraat is altyd vol straatvroue wat probeer skuil en 
hulleself net adverteer aan die verdagte motors wat 
gedurig, en enige tyd van die dag of nag, stadig op- en afry 
op soek na hulle dienste.  
 
Enige tyd mag daar ‘n motor afkom en sy sal nie weet of 

dit een van hierdie vrou se potensiële kliënte is of die 
duiwel en sy trawante nie! 
 
 Kadin loop met die oorkantste sypaadjie vanaf haar 

woning ondertoe in die rigting van die Professional Club. 
Die naaste systraat is net aan die anderkant van die klub by 
die howe. Sy loop vinnig terwyl sy Trinder Park bespied  
aan die oorkant van die straat en dan loop sy skrikkerig 
verby die Professional Club maar voel effens verlig 
wanneer die pragtige tuine daar asook Trinder Park 
oorkant heeltemal leeg voorkom. 
 
Kadin is nou naby die systraatjie wat langs die howe 

verbygaan en aansluit by Cuylerstraat. Daar is ‘n swart 
voertuig geparkeer aan die oorkant van die pad anderkant 
‘n reuse boom. Dit lyk soos ‘n swart vervoerwa en haar 
hart klop skielik vinniger toe sy sien daar sit twee mense in 
die wa. Sy weet nie of hulle wakker is of slaap of hoe hulle 



lyk nie, maar sy sien daar net daar is twee mense voor in 
die vervoerwa. 
 
Kadin draai nou in die systraatjie en loop vinnig langs die 

howe verby reguit Cuylerstraat toe. Haar hart spring 
wanneer sy hoor hoe word die vervoerwa aangeskakel. Sy 
kyk en sien hoe dit stadig in Birdstraat opry. Dit beweeg 
baie stadig asof die insittendes haar dophou. Dan verdwyn 
dit op in Birdstraat. Sy voel effens verlig want dit is seker 
besigheid vir die straatvrou. Miskien het hulle gewag en 
eers gekyk wat is op die spyskaart vanoggend hier in 
Birdstraat en toe sien hulle daardie dame. 
 
Kadin draai by Cuylerstraat in en loop tot in Athol 

Fugard Terras en sy loop in die rigting van Militarystraat 
toe sy weer die swart vervoerwa gewaar. Dit het weer 
afgery met Birdstraat en staan nou stil by die stopteken. 
Hoekom staan dit net daar? Wag hulle vir haar sodat hulle 
sien waarheen sy op pad is? Die vervoerwa word nou 
regtig verdag vir haar. Sy voel ontbloot en kwesbaar want 
dis so stil vanoggend. Hulle sal haar maklik hier kan gryp 
en kan wegjaag want daar is niemand wat hulle sal 
verhoed nie. Hopelik is dit net stoute mans wat ‘n 
straatvrou soek. Hulle is seker nie tevrede met daardie 
vroutjie nie. 
 
Kadin loop oor die straat maar is nog op pad toe die 

vervoerwa indraai en in haar rigting aankom. Sy voel hoe 
haar hart nou in haar bors klop. Sy vorder tot op die 
sypaadjie van Militarystraat en loop ondertoe en moet hard 
rem teen die erge steilte Baakensstraat toe. Die vervoerwa 
ry baie stadig verby Militarystraat en verdwyn in die fort 
se rigting en sy voel effens verlig. 
 
Kadin loop vinnig teen die steil afdraande af en sy het net 

halfpad gevorder toe sy terugkyk en sien die vervoerwa 
kom straataf. Verdomp, die ding is soos ‘n lastige vlieg! 
Sy hou aan stap en wag vir die ergste maar hulle kom nie. 
Sy kyk om en sien dit het geparkeer en sy wonder of hulle 
probeer vasstel wat haar planne is. Die ding word nou 
regtig verdag maar sy het geen keuse as vorentoe nie. 
 
Kadin gaan verby die Wool Exchange gebou en verder 

verby die konsertsaal van die Veremarkkompleks en 
vorder tot in Baakensstraat met die Herald gebou aan die 



oorkant van die pad. Sy probeer die spanning verlig en 
herinner haarself aan die ryk agtergrond van al hierdie 
geboue. Die Eastern Province Herald is een van die oudste 
koerante in Suid-Afrika waarvan die eerste uitgawe reeds 
op 7 Mei 1845 uitgegee is. John Paterson het saam met 
John Philip, ‘n drukker, die koerant begin maar nadat hulle 
stry gekry het gedurende 1890, het sir Edgar die Herald 
oorgeneem en in 1903 in daardie gebou op die hoek van 
die Baakens- en Militarystrate gevestig. 
 
Kadin loop op die sypaadjie voor die Veremarksaal en die 

ou poskantoor aan die oorkant en sien nou koningin 
Victoria voor die biblioteek uitkyk op die markplein. Sy is 
nou so naby aan haar bestemming. Sy byt vas en dwing 
haar gedagtes weer geskiedenis toe en probeer so die 
spanning verlig. Die Veremarkkompleks het sy oorsprong 
te danke aan die ryk volstruisveerbedryf van die 1800’s. 
Die uitvoer van volstruisvere hier by die Port Elizabeth 
hawe het gelei tot ‘n toegewyde veremark in die middestad 
en die Veremarksaal is reeds in Januarie 1885 ingewy. 
 
Kadin wonder of die munisipaliteit hulle renovasie van 

die ou paskantoor daar oorkant deurgevoer gaan kry. Dit is 
tans toegemaak met versperrings vir die publiek nadat 
rondlopers dit beset en verrinneweer het. Die gebou is in 
1897 deur H.S. Greaves ontwerp en op 25 Junie 1900 
geopen vir die publiek met die pragtige stadsaal wat uitkyk 
op die plein. Dit het ‘n 41 meter toring met reuse klokke 
wat destyds gereeld die tyd oor die middestad aangekondig 
het en hopelik sal dit weer eendag herstel word en lui. 
 
Kadin is byna by die hoek van Westernstraat toe sy 

omkyk en daar kom die swart vervoerwa met 
Baakensstraat aangery en sy swets onderlangs: 
“Voertsêk!”  
 
Sy loop nou vinnig en steek desperaat Westernstraat wat 

een van die dae John Kanistraat gaan word oor in ‘n 
drafstap. Sy vermoed die vervoerwa het gestop by die 
robot net hier agter haar want dit is rooi. Die ingang van 
die biblioteek is nou nie vêr nie maar sy sal nie weet of die 
deur oop is voordat sy daar is nie. 
 
Kadin kyk op haar armhorlosie. Dit is kwart oor nege en 

sy hoor geen voetstappe agter haar of deure wat toeklap 



nie. Sy brand om om te kyk maar durf nie en loop net 
vinniger. Sy is nou so naby aan die veiligheid van hopelik 
‘n oop deur by haar bestemming en haar afspraak met die 
duiwel. 
 
Skielik dink sy vir die eerste keer aan nog ‘n 

moontlikheid. Een van hulle mag haar moontlik in die 
ingang inwag! Sy sal dan vasgevang wees. Haar hart klop 
nou baie vinnig.  
 
Sy is amper by die ingang en kan maar net hoop die deur 

is oop en niemand wag haar daar in nie! 
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Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 
Prof. Jarries se weeklikse rubriek  
 

 
 

 
Gaan blaas doppies! 
 
Hoop nie iemand het onlangs vir jou gesê om doppies te 
gaan blaas nie. Dit is neerhalend en beteken letterlik: ek 
het nie jou opinie nodig nie. 
 
‘Gaan blaas doppies’ is maar een van ’n swetterjoel 
uitdrukkings of gesegdes wat Afrikaans so ’n ryk en 
uitdrukkingsvolle taal maak. Dit is as’t ware die speserye 
van Afrikaans. Party van die uitdrukkings is deursigtig 
soos: ‘iemand van die wal in die sloot help’, maar wat het 



’n ‘aftog’ nou met ’n geblasery te doen in ‘die aftog 
blaas?’ Die atleet wat in die ou wat voor hom hardloop se 
rug blaas kan ons byna letterlik verklaar, maar die ‘aftog?’ 
 
Hier het ons weer ’n uitdrukking wat van vêr af kom. 
Vroeër was dit die teken vir die verloorders op die slagveld 
om terug te trek deur op ’n trompet te blaas. En nou lees ek 
van die matrikulante wat so in hulle ‘noppies’ is met hulle 
slaagsyfers. Mooi! En baie geluk daarmee. Ek weet nie 
hoeveel van julle was in julle feesgewade nie, want dis 
waar die uitdrukking vandaan kom. Wit noppies of 
knoppies was kenmerkend van mooi klere (in 1650 reeds 
opgeteken), vandaar oorgedra na ‘in jou feesgewaad wees’ 
(jou mooiste klere) en vandaar oorgedra na ‘blydskap, 
verheug wees.’ As’t ware uit jou vel van blydskap! 
 
Ons praat vandag nog van die son wat opkom en 
ondergaan, al weet ons dit kan nie. Jare lank is geglo die 
aarde is plat en onbeweeglik. Vandaar dat die son beweeg. 
Maar ons ervaar dit vandag nog so. Ons voel nie die aarde 
draai nie. Daarom sal die son maar opkom en ondergaan in 
Afrikaans. Taal is nie altyd wetenskaplik korrek nie want 
taal reflekteer ook ons lewens- en wêreldbeskouing. 
Daarom dat ons so ’n ryk skat van uitdrukkings het wat te 
doen het met boerdery soos: ‘agteros kom ook in die kraal’ 
en godsdiens soos: ‘die skrif is aan die muur.’ 
 
Uitdrukkings wat eie is aan ’n tyd, gaan mettertyd verlore. 
Wie van ons jonger geslag weet nog van ‘briek aandraai?’ 
’n Ossewa het letterlik ’n slinger gehad wat jy moes 
‘aandraai’ om die briekblokke teen die nawe te laat skuur 
teen ’n steil afdraande. En figuurlik behoort die ou wat die 
hele dag in die kroeg sit, darem ook briek aan te draai. 
 
Ou woorde en uitdrukkings kan natuurlik in betekenis 
wysig deur die loop van jare. ’n Mooi voorbeeld is 
‘maarskalk’ vandag ’n opperbevelvoerder van ’n leër (glo 
nie in SA nie). Die Middelnederlandse samestelling 
bestaan uit ‘mare, marie, mere’ = 'perd' en scalc = 'dienaar, 
kneg'. Oorspronklik dus net ’n perdekneg. Ag, en wil al 
ons dames nie so graag ‘slank’ wees nie. Die mooi stukkie 
kom uit Middelnederlands van so ongeveer 1300: “Den 
buc inholich ende slanc.” Letterlik dus: “Haar buik 
ingevalle en slank.” Ek dink dis is van ’n maer, siek perd 
gesê. 



 
En die doppies blaas? Dis ’n eg-Afrikaanse uitdrukking 
soos honderde ander. Dit kom nie van ouer tale af nie, 
maar is een van ons eie unieke, oorspronklike skeppings. 
Wanneer graan op die dorsvloer gewan word bly daar reste 
of doppies oor wat gewoonlik deur die wind weggewaai 
word. Dus: gaan mors jou asem elders; gaan doen iets 
nutteloos met jou tyd; ek het nie jou opinie nodig nie. 
Gaan blaas doppies! 
 
 
 
AANVAL OP FORT SHEPHERD 
Deur Pieter Haasbroek 
 

 
 
Deel 1 van 2 
 
So ver soos jou uitsig is in die Sahara woestyn, so sien jy 
’n see van duisende, bruin-geel sandduine wat strek tot in 
die oneindigheid.   
 
Maar nie vandag nie! Vandag word die kleur van die duine 
grootliks bedek deur tienduisende perde, ruiters en tente 
wat Fort Shepherd van die Franse Vreemdelegioen 
heeltemal omring. Die vorige aand was daar nog slegs ’n 
paar duisend vergader, maar vanoggend tel hulle reeds in 
hulle tienduisende.  Hulle maak egter seker hulle bly net 
buite trefafstand van die fort se swaar masjiengewere.  Op 
verskeie plekke is groot, wit tente opgerig vir die sjieks 
van elke afsonderlike stam.  Dan is daar een baie groot, wit 
tent en dit is waar al die sjeiks beraadslaag oor hoe hulle 



die fort gaan verower.  Een of ander sjeik moes dit 
wonderbaarlik reggekry het om feitlik al die stamme in die 
Sahara te oortuig om die Franse forte as ’n eenheid te gaan 
aanval en dan vir eens en vir altyd ontslae te raak van die 
betrokke juk op hul skouers.  Met die forte uit die weg, het 
hulle weer hulle vryheid terug en kan hulle maak wat hulle 
wil. 
 
By Fort Shepherd stap kaptein Vevier na een van die 
manskappe op die borswering van die fort.  In die loop 
observeer hy die vier, swaar masjiengewere wat op die vier 
hoeke van die fort se mure opgestel is.  Die betrokke fort is 
vierkantig en het hy op elke hoek ’n swaar masjiengeweer 
laat opstel, sodat hulle vuur mekaar ook kan oorkruis en so 
meer dodelik kan wees teen ’n aanval van enige hoek af. 
 
“Is jou masjiengeweer reg opgestel en gereed vir aksie?” 
vra hy vir manskap Gauthier. 
 
“Ja, Kaptein.” 
 
“Uitstekend, maak seker dat wanneer die aksie begin, jy 
kort sarsies skiet anders raak die loop te warm en sal dit 
ophou skiet.  Mens is soms geneig om paniekbevange te 
raak en dan te lank op ’n slag te skiet.” 
 
“Ek sal onthou, Kaptein.” 
 
Dan loop kaptein Vevier verder af op die borswering tot by 
luitenant Laurent waar hy besig is om die manne op die 
borswering uitdruklike bevele te gee van hoe hulle tussen 
die gate van die borswering deur moet skiet, sonder om 
hulle self te veel bloot te stel.  Hierdie spesifieke oefening 
het hulle al tot vervelens toe geoefen in die warm Sahara 
son, maar deur hulle nou weer daarvan bewus te maak, vat 
dit hopelik bietjie van hulle spanning weg en gee hulle ook 
iets konstruktief om te doen.  Die gesig van die vyand wat 
jou goed dertig teen een oorskry, is genoeg om enige man 
bang en angstig te maak. 
 
“Wat dink jy, luitenant Laurent, hoeveel Arabiere reken jy 
het ons die keer omsingel?” 
 



“Dit lyk glad nie goed nie, Kaptein.  Hierdie keer is dit die 
grootste mag wat hulle nog ooit op ons gaan toeslinger.  
Ek reken so rondom dertig duisend.” 
 
“Ek stem saam met jou bevinding, Luitenant. Voorwaar ’n 
indrukwekkende gesig wat groot mag en krag vertoon, 
selfs op die afstand.  Dit wil voorkom of hulle hierdie keer 
nie gaan ophou alvorens ons heeltemal uitgewis is nie.  
Met so ’n oorweldigende oormag teen ons, is ons kanse op 
sukses ook maar bitter skraal.  Mens kan eintlik sê; nul!” 
 
“Wat van die Opperbevel in Baakensryk, Kaptein?  Gaan 
hulle vir ons enige versterkings stuur?  Ons is maar slegs 
honderd man en ek weet nie hoe lank ons gaan uithou nie.” 
 
“Generaal Beaumont is al sedert gisteraand besig om 
versterkings aan te vra, maar Opperbevel bly antwoord dat 
hulle nie nou versterkings kan stuur nie en het ons net 
sterkte toegewens.  Hoe lank reken hulle kan honderd man 
teen dertig duisend uithou of oorwin?  Dit is totaal 
verregaande, maar ons sal maar moet doen wat ons kan.  
As soldate van die Franse Vreemdelegioen is daar nie iets 
soos kla of moed opgee nie.  Nee, ons veg altyd tot die 
bitter einde toe, ongeag wat die situasie ook mag behels.” 
 
“Kaptein, al stuur hulle valskermsoldate, is daar altyd die 
kans dat die meeste van hulle dalk tussen die vyand mag 
beland, nie waar nie?” 
 
“Heeltemal korrek, luitenant Laurent.  Jy het ’n skerp brein 
en is vlug van verstand en daarom sal jy dit nog ver bring 
in die lewe.  Dus, stuur hulle wel vir ons versterkings, mag 
dit dan nie van veel waarde wees nie en net onnodige 
bloedvergieting van dapper soldate veroorsaak.  Te voet of 
te perd sal versterkings ook nie maklik deurbreek nie, 
daarvoor is die linies om die fort eenvoudig te breed.  Dit 
sal ’n baie groot mag verg om so deur te breek en dit het 
hulle nie nou op die oomblik nie.  En al het hulle 
versterkings gehad, teen die tyd dat hulle hier aankom, sal 
dit tien teen een ook hopeloos te laat wees.  Nee, ek is 
bevrees ons is dié keer aan ons eie genade oorgelaat en 
moet nou maar die beste van ’n slegte saak maak.” 
 
“Kaptein, die voordeel wat ons het, is dat ons darem baie 
goed ingerig is ten spyte van ons lae getal.  Ons het ’n oase 



waterput wat ons maande kan onderhou en ons 
kosvoorraad behoort seker ook nog ’n goeie maand te hou.  
Dan is daar die dodelike masjiengewere op die fort se 
mure wat op ’n groot afstand dood en verwoesting kan 
saai.  Die manne is almal uitstekend opgelei en weet 
elkeen presies wat om te doen.  Op korter afstande behoort 
die snel- en Lebelgewere ’n gedugte vuur te kan volhou.  
Ons het ook kiste handgranate wat gebruik kan word 
wanneer die vyand teenaan die fort se mure kom en dit dan 
baie moeilik raak om hulle raak te skiet sonder om jouself 
te veel bloot te stel aan die vyand se geweervuur.” 
 
“Baie goed opgesom, Luitenant.  Het jy seker gemaak die 
manne weet hoe om die lere wat die vyand teen die mure 
gaan staanmaak, te verwyder?” 
 
“Ek het genoeg van die houtstompe met ’n V aan die 
einde, oral oor die houtplatforms gesit sodat die manne dit 
vinnig kan gryp om die lere van die fort se muur af weg te 
druk sonder om self oor die muur te leun en so in gevaar te 
kom.” 
 
“Klink of jy alles goed onder beheer het, Luitenant.  Voer 
jy bevel hier op die platforms.  As die aanval kom, gaan ek 
onder in die vierkant bevel voer.  Ek het daar ook reg om 
die geboue ’n paar swaar masjiengewere opgestel. As die 
platforms ontruim moet word, dan kan julle terugval na die 
binneplaas van die fort en ons kan dan die vyand peper 
daarmee soos hulle bo-oor die mure klouter.  As laaste 
uitweg kan ons weer vir die laaste maal terugval na die 
binnekant van die slaapsaal en ander geboue en dan deur 
die vensters vuur maak onder hulle.” 
 
“Kaptein, as ons eers daar is, is ons kanse op oorlewing 
maar skraal, reken ek. Ons het dan feitlik geen 
beweegruimte meer nie.” 
 
“Ja, ek hoop nie ons bereik daardie stadium nie, want dan 
is ons vir seker verlore.  Wie weet, dalk daag daar nog 
hulp op vanuit die onwaarskynlikste plek of plekke?” 
 
Kaptein Vevier stap daarna na die kantoor van generaal 
Beaumont wat bevel voer oor Fort Shepherd en hy klop 
vinnig aan die deur. 
 



“Kom binne.” 
 
Kaptein Vevier stap binne, kap sy hakke teen mekaar en 
salueer flink.  Hy sien die generaal moeg en afgemat sit op 
’n stoel agter sy lessenaar.  Dit lyk vir hom asof die 
generaal oornag tien jaar ouer geword het.  Swart kringe is 
duidelik te siene om sy oë en sy hele houding spreek van 
iemand wat nie mooi weet hoe om die onmoontlike 
situasie te benader nie. 
 
“Sit..., sit gerus, Kaptein.  Ek probeer al sedert gisteraand 
dit in Opperbevel se koppe kry om vir ons dringend hulp te 
stuur en nog steeds het hulle geen hulp van enige aard vir 
ons nie.  Hulle wil seker hê ons almal moet omkom en 
klaarkry!” 
 
“Ek is seker hulle het goeie rede, Generaal,” probeer hy sy 
hoof effens kalmeer. 
 
“Is alles in gereedheid daar buite, Kaptein?” vra generaal 
Beaumont, nou effens meer opgewek.  “Is die manne op en 
wakker en slaggereed vir die geveg?” 
 
“Ek kom nou net van die platforms af, Generaal.  Alles is 
daar in ‘n perfekte toestand en ek weet die manne sal 
elkeen hulle lewens gee om hierdie fort te verdedig tot die 
laaste man toe; daarvan is ek doodseker.” 
 
“Skitterend Kaptein.  Dan is ek tevrede.  Goed om te weet 
dat ons gereed is vir heel moontlik die laaste aanval op ons 
almal se lewens, maar ons gaan hulle ten duurste laat 
betaal om Fort Shepherd te verower.” 
 
“Ek verwag dat die aanval nou enige tyd gaan begin, 
Generaal. As u my dan sal verskoon om die vierkant se 
beheer te gaan oorneem.” 
 
“Jy is verskoon, Kaptein.  Ek gaan vir eers nog steeds 
probeer hulp kry.  Die marconi’s moet maar net aanhou 
versterkings probeer aanvra.  Ek gaan bevel oorneem oor 
ons versterkings in die slaapsaal en sal hulle uitstuur soos 
en waar ek sien hulle benodig word.  Ons het darem tagtig 
man daarbuite en twintig man in die slaapsaal as 
versterkings.” 
 



Kaptein Vevier salueer weer vinnig en verdwyn dan by die 
deur uit. 
 
“Ek het nog net een maand oor voor aftrede,” praat die 
generaal hardop met homself toe kaptein Vevier uit is.  
“Waarom moet die verbrande Arabiere juis nou kom moles 
maak. Toemaar, ons Franse Vreemdelegioen soldate gaan 
hulle vandag die loesing van hulle lewe gee, al is ons 
kanse op sukses maar bykans ‘n nul op ’n kontrak.” 
 
Luitenant Laurent het ’n verkyker voor sy oë en hy 
bestudeer die gewoel wat daar plaasvind tussen die 
Arabiere aandagtig.  Hy probeer uitmaak watter stamme 
almal vandag hier teenwoordig is.  Hy sien Berbers, 
Doelaks, Toearegs en nog ’n paar ander stamme.  Vir hulle 
om almal saam te staan teen die Vreemdelegioen is iets 
besonders en dit wys hom net opnuut hoe ernstig hulle 
almal vandag is om van die Vreemdelegioen se invloed in 
die Sahara ontslae te raak.  Hulle sal dus begeesterd wees 
en gaan nie maklik opgee voor hulle nie eers hulle doel 
bereik het nie.  As Fort Shepherd, wat die grootste en 
sterkste fort is, vandag val dan sal die ander forte kort 
hierna die een na die ander ook val.  Dit sal ’n groot slag 
wees vir die Franse regering en ’n groot oorwinning vir die 
Arabiese volk. 
 
Luitenant Laurent se lyf ruk daar waar hy staan.  Sy oë 
sien ’n klomp witgeklede figure uit die grootste hooftent 
peul, op hul wit hingste spring wat gereed staan en dan 
jaag hulle weg in alle rigtings.  Lyk my die vergadering is 
verby.  Planne van aanval is bespreek en bevele uitgedeel.  
Die tyd van aksie is seker op hande. 
 
Dit is nog vroegoggend en die hitte is reeds genoeg om ’n 
mate van ongemak te veroorsaak.  Binnekort sal die son in 
alle geweld op hulle neerskyn en om in hierdie toestande te 
skiet en later selfs handgemeen te raak, is sielsdodend en 
sal die manne se kragte baie vinnig tap.  Net die sterkste en 
gehardste manne kan sulke straf vir ’n tyd lank verduur en 
hier is seker nie een man wat nie taai genoeg is om dit te 
kan weerstaan nie.  Die Vreemdelegioen se opleiding is 
van die strafste ter wêreld en hulle gaan dit vandag bitter 
nodig kry. 
 



Die Arabiere het nie sulke probleme nie, want hulle het 
oorgenoeg plaasvervangers vir dié wat val. Vir elke 
legioenman wat sneuwel, is dit soos sestig man wat hulle 
verloor, want ’n ander legioensoldaat moet dan sestig 
Arabiere aandurf en uitwis. 
 
Dit lyk nou of daar beweging tussen die duisende Arabiere 
en perde kom.  Perde word vinnig opgesaal en baie van die 
ruiters is reeds in hulle saals en die blink van hulle 
kromsabels en die gewere van sommiges kan selfs van hier 
af gesien word. 
 
Luitenant Laurent beveel een van die manne hier by hom 
om die beuel te blaas.  Dit is die teken vir die legioen dat 
hulle gereed moet wees want die aanval gaan enige 
oomblik begin.  Die manne sit en staan gespanne daar.  
Sweet loop oor hulle oë en teen hul sye af maar hulle kom 
dit skaars agter.  Hulle konsentreer nou net op die massa 
Arabiere daar voor hulle.  Hulle vingers bewe liggies om 
hul snellers en hulle harte klop onstuimig in hulle kele.  
Hier voor hulle is ’n ongelooflike gesig wat by enige man 
vrees inboesem; al is jy hoe gehard of dapper. 
 
Dan hoor hulle dit almal.  Dit begin eers met ’n sagte 
geruis en dan word dit al hoe harder en harder.  Hulle kan 
die gegil van Arabiere uit duisende kele hoor en die eerste 
vlaag ruiters en perde storm op die fort af.  Dit veroorsaak 
’n digte stofwolk wat rondom die fort waargeneem word 
want die ruiters storm op fort Shepherd af in ’n digte kring 
van ruiters.  Soos wat hulle naderkom, raak die kring 
geleidelik kleiner en gevolglik raak die kring se deursnee 
met ruiters al breër en digter.  Dit is voorwaar ’n 
vreesaanjaende gesig om ’n paar duisend ruiters op perde 
op jou afgejaag te sien kom om jou te kom vernietig. 
 
“Hou julle vuur,” skree luitenant Laurent hardop hier waar 
hy op die houtplatform staan en die naderende hordes fyn 
dophou.  “Hierdie sal hulle eerste poging wees om ons 
sterkte te toets en ons ammunisie te probeer uitput.  Maak 
dus seker met elke patroon wat julle vuur.  Die ongelyke 
nommers sal eerste vuur en daarna die gelyke nommers.” 
 
Vooraf het hy almal laat tel en so het elke soldaat ’n 
gelyke of ongelyke nommer gekry.  Wanneer die een 
helfte vuur, dan herlaai die tweede helfte.  Die swaar 



masjiengewere se bemanning is op hulle eie en weet reeds 
wat om te doen.  Hulle moet deurentyd kort sarsies skiet 
en sorg dat die masjiengewere se lope nie te warm word 
nie. 
 
Die Arabiere kom nader en nader in ’n digte stofwolk 
gejaag en die geskreeu raak amper oorverdowend.  Hulle is 
nou al naby die honderd meter merk en die perde jaag in ’n 
digte aaneengeslote bondel.  Dit lyk asof hulle die fort 
skoon onderstebo wil kom jaag, al skreeuende en met 
swaaiende kromsabels in die lug. 
 
“Gereed,” skreeu luitenant Laurent hard bo al die lawaai 
uit.  “Probeer konsentreer op die voorste perde.  As hulle 
val, sal hulle dié agter hulle baie vertraag en dit is net wat 
ons wil hê.” 
 
Dan laat val hy sy arm en skree hardop: “Vuur!” 
 
Die swaar masjiengewere op die vier hoeke van die fort 
begin stotter, die manne met snelgewere spoeg ’n 
aaneenlopende straal lood en die Lebel gewere se harde 
knalle kan tussendeur gehoor word. 
 
Die eerste sarsie tref die perde en ruiters soos ’n muur 
water.  Dit ruk die voorste ruiters uit hul saals, gewonde 
perde runnik skerp, val vooroor en rol ’n paar maal oor die 
warm sand.  Dit is ’n deurmekaarspul van perde en ruiters 
wat op die los sand neerslaan. 
 
Die eerste linie is so dig op mekaar en die stofwolk so 
groot dat die agterste ruiters aanvanklik nie besef van die 
groot gevaar direk voor hulle nie.  Die agterste ruiters en 
perde hardloop dus eenvoudig teen die voorste 
gesneuwelde perde en ruiters vas en dit veroorsaak nog 
groter chaos van perde en liggame wat deur die lug trek 
voor hulle hard met die sand kennis maak.  Sommige van 
die ruiters weet nie eens hulle tref die sand nie, want hulle 
het reeds een of meer koeëls deur hul liggame. 
 
Die aantal Arabiere is egter so baie dat meeste perde 
deurbreek en verder aangejaag kom, maar met al die 
gesneuweldes het die kring ruiters effens verdun en is dit 
nie meer so maklik om net in ’n bondel te vuur en klomp 
op ’n slag te dood met min ammunisie nie.  Voor die 



oorlewende ruiters die fort se mure kan bereik, is dit 
alreeds ’n bloedbad van die eerste water.  Die wêreld lê 
besaai met gewonde en dooie perde en ruiters, maar steeds 
storm die res van die Arabiere nader aan die fort. 
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