
 
 

 
Uittreksels van Uitgawe 19 
 

 
Vasgevang - 19 - Die aap is uit die mou 
 

Tony wou nooit oor sy weermagervarings praat nie. 
Asseblief Hunter, wil jy my nie vertel hoekom my pa so 
geheimsinnig oor sy verlede was nie? 
 
 
Die Skrif van Onheil – 18 - Die Duiwel se verrassing 
 
Sy sit haar skoolsak op die vloer neer en gaan sit terwyl sy 
kyk hoe Vipracitti deur die boekie blaai. Sy voel haar hart 
vinniger in haar bors klop want hierdie is die oomblik van 
waarheid. 
 
 



Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 

’n Spel met idiome 
 

GEHEIME SKAT IN DIE SAHARA WOESTYN 

Deel 1 van Pieter Haasbroek se nuutste woestyn verhaal 

 

 
Deure van gister 
 
 
 
Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
19 - Die aap is uit die mou 
 
Chloe word wakker. Die hoofligte verlig die spookagtige 

smal bospad wat hulle lei tussen die hoë bloekoms. Sy kyk 
na Hunter wat haar Cooper bestuur en hy voel haar blik en 
glimlag vir haar. 
 
“Ons is terug by jou plek, Sleeping Beauty.” 
 
Chloe frons verleë. “Ek hoop nie ek het gesnork nie; ek 

skaam my dood.” 
 
“Dis meestal oorgewig mense wat erg snork. Ek het jou 

nie eers hoor asemhaal nie.” 



 
Gisteraand het sy toegegee en by sy plek oorgeslaap en 

daarvandaan het hy die Cooper bestuur. Hunter het haar 
vergesel sodat sy alles gekoop het wat Lyle moontlik sou 
benodig en hy het haar ook gehelp met die kies van 
gereedskapstelle vir haar twee helde. ‘n Man sal mos nooit 
genoeg gereedskap hê nie, het Tony altyd gesê. Daarna is 
hulle weer met Lyle winkels toe sodat hy nog persoonlike 
goedjies kon kies voordat hulle oor die bergpas skool toe 
is. Daar is bewondering in haar oë wanneer sy na Hunter 
kyk. 
 
“Dankie so baie, Hunter, vir jou besorgdheid. Ek voel 

werklik so veilig by jou, maar ons neem jou lewe nou 
heeltemal oor. Het jy nie kliënte wat op jou wag nie?” 
 
“Jou tydsberekening was uitstekend. Ek het net my vorige 

saak afgehandel toe jy my bel. Ek gaan geen nuwe sake 
aanvaar tot ek nie agter die kap van die byl kom en die 
versekering het dat julle veilig is nie. Vanaand slaap ek oor 
by jou en môre-oggend sodra dit lig is, gaan ek Robert sien 
en sy hulp vra. Ons gaan saam jou plekkie beveilig voordat 
ek jou sal toelaat om alleen hier te bly.” 
 
“O, jy ken Robert, hoe gaan jy kommunikeer met die 

man? Wat gaan julle doen met my plek en wie sê hy gaan 
instem?” 
 
“Ek ken Robert baie goed. Ek het hom net soos vir jou pa 

altyd kom besoek wanneer ek toevallig in die dorp is om te 
sien hoe gaan dit nog met my kluisenaarvriend. Hy is die 
enigste wat die familiemoord van destyds oorleef het. Hy 
was net op die verkeerde plek op die verkeerde tyd. Hy 
was ‘n jong tienerseun wat by sy nefie en niggie 
oorgeslaap het. Toe word almal vermoor en hy word gelos 
vir dood voordat sy oom sy eie lewe geneem het. Hy en 
mevrou Kennedy, sy ouer suster, het die plek geërf en 
Robert het hier ingetrek en die opsigter geword. Ek is 
seker hy gaan my help en moenie komkommer nie. Ons 
kommunikeer baie goed.” Hy lag vir sy eie woordspeling. 
 
“Hunter, my pa was altyd buite homself van blydskap 

wanneer jy kom kuier het. Ek kon sien daar was ‘n baie 
spesiale bondgenootskap tussen julle en jy het my net 
oppervlakkig vertel dat hy jou lewe gered het. Tony wou 



nooit oor sy weermagervarings praat nie. Asseblief Hunter, 
wil jy my nie vertel hoekom my pa so geheimsinnig oor sy 
verlede was nie?” 
 
“Dit was baie lank gelede, Chloe.”  
 
Chloe frons en sug moedeloos. “Dit lyk my jy is net soos 

hy. Waarom wil julle nie praat oor daardie dae nie? Wat 
weerhou julle daarvan?” 
  
Verbeel sy haar of sien sy ‘n sagte deernis in die manier 

waarop hy na haar kyk wanneer hy antwoord: “Nie alle 
soldate was betrokke in die voorste linies nie, maar dié van 
ons wat wel betrokke was, weet oorlog is ‘n lelike 
besigheid, Chloe. Sommige oorlogsveterane het post- 
traumatiese sielkundige letsels wat hulle met hulle moet 
saamdra. Die meeste van ons is nie trots op wat ons 
gedoen het nie, maar ons respekteer mekaar want dit is net 
spesiale mense wat die vuil werk kon doen en dit dan kon 
agterlos en kon aangaan met nuwe lewens.” 
 
“Hoekom is julle nie trots op wat julle gedoen het nie? 

Julle het tog net julle pligte as soldate gedoen?” 
 
“Chloe, daar is sommige soldate wat nie ‘n gewete het nie 

en vandag is baie van hulle huursoldate, vir wie ook al die 
beste betaal. Die meeste van die res van ons word egter 
wakker in die middel van die nag en herleef dikwels die 
ervarings of sien die gesigte of die liggame van die mense 
wat ons moes vermoor in diens van die sinnelose oorlog. 
Dit is nie maklik om iemand se lewe te neem nie. Dit is 
iets wat altyd by jou spook vir die res van jou lewe.” 
 
“Moes jy en my pa mense doodmaak?” 
 
Daar volg ‘n rukkie stilte asof Hunter sy antwoord 

oorweeg, maar dan antwoord hy tog: “Ek en Tony was nie 
gewone soldate nie, Chloe. Ons was deel van die 
Reconnaissance eenheid. Ons is geken as die Recces. Uit 
die 100 000 wat probeer het, kon slegs 400 tydens die 
oorlog daarin slaag om recces te word. Die recces het diep 
in die vyandige gebied verkenningswerk gedoen en 
inligting van kardinale belang ingesamel. Hierdie inligting 
het dikwels bepaal watter operasies benodig word en hoe 
hulle uitgevoer moet word. Die recces het dikwels 



sensitiewe operasies self gaan uitvoer wat die vyand baie 
skade berokken het. Terwyl Suid-Afrika vir die wêreld 
voorgegee het dat daar nie enige operasies binne Angola 
uitgevoer word nie, het die recces in die geheim die 
kommunistiese alliansie soos skimme diep in Angola 
verlammende skade berokken.  
 
“Byvoorbeeld, gedurende ‘n kritieke tyd in die bosoorlog 

was ek ‘n majoor en Tony ’n stafsersant van die 
duikeenheid. Ons het skade aan die skepe aangerig wat 
voorraad vir die vyand ingebring het en het ook hulle 
brandstofreservoirs opgeblaas. Die vyand was lamgelê en 
kon nie die offensief wat hulle beplan het, uitvoer nie. Toe 
vlieg hulle ‘n reuse voorraad van wapens, vliegtuie en 
tenks en ammunisie via twee lughawens in en die SADF 
en UNITA word bedreig deur ‘n reuse oormag terwyl die 
lugweë ook deur die vyand oorgeneem is. Ons magte was 
in ’n moeilike posisie.  
 
“Drie brigades het ons bedreig en het gereed gemaak aan 

die suidekant van ‘n brug vir ’n offensief soos nog nooit 
tevore nie. Ons eenheid is toe gestuur om via die rivier 
daardie brug te gaan beskadig en so die voorrade na die 
brigades af te sny en hulle lam te lê. Ons het net 
gedeeltelik daarin geslaag. ‘n Vliegtuig met ‘n slim bom 
het uiteindelik die brug heeltemal verwoes sodat die vyand 
‘n nuwe plan moes maak en baie kosbare tyd verloor het 
om hulle voorrade by die brigades te kry. 
 
“Ek sal jou anderdag nog meer vertel, indien jy wil weet. 

Maar verstaan jy nou, Chloe, ons recces was opgelei om 
sensitiewe missies suksesvol uit te voer en enige vyand 
wat in ons pad sou staan, stilletjies uit te wis. Ons het baie 
bloed aan ons hande want ons moes dikwels persoonlik en 
stilletjies van naby met ons hande van soldate ontslae raak 
of via die visier of via ontploffings. Ons weet nie eers 
presies hoeveel deur ons gedood is nie en dis die rede 
hoekom ons nie praat oor die oorlog nie, behalwe teenoor 
mekaar.” 
 
Chloe rek haar oë verbaas. Genade! Nou maak alles 

skielik vir haar sin as sy terugdink aan Tony want hy het 
haar so baie geleer. Hy het haar geleer hoe om al die 
wapens op hulle plaas geblinddoek uit mekaar te haal en 
weer aan mekaar te sit. Hoe om hulle in stand te hou. Hoe 



om akkuraat te skiet al hardloop jy of ry jy op ‘n perd of 
bestuur jy of rol jy op die grond. Selfs hoe om te oorleef 
op insekte en bossies in die veld. Hoe om die dou in die 
oggende op te vang vir water en watter bossies het genoeg 
drinkbare sap.  
 
Hy het haar geleer hoe om haarself met of sonder ‘n 

wapen te verdedig al sou haar teenstander baie sterker 
wees as sy. Sy weet hoe om vingers, gewrigte, elmboë, 
knieë, ’n nek, sleutelbeen of ribbes te breek op verskeie 
maniere. Toe Lyle met karate en jujutsu begin het, het 
Tony haar aangesê om hom die swak tegnieke uit te wys 
wat hy by sy instrukteurs geleer het. Veral die karate het 
baie foute gehad en sy glimlag as sy onthou hoe sy dit vir 
Lyle moes demonstreer.  
 
Wanneer Lyle haar probeer skop het, het sy met die regte 

tydsberekening en beweging sy skop vermy of gebreek en 
terselfdertyd die been wat sy gewig dra onder hom 
uitgeskop. Ander kere moes sy wys sy skrotum is ontbloot 
en die een keer het sy hom per ongeluk raak geskop. 
Siestog, dit was baie snaaks, maar hy het darem herstel.  
 
Wanneer hy ‘n reguitarm karatehou uitvoer en sy arm nie 

betyds terugruk nie, moes sy die arm reguit ruk en wys hoe 
maklik sal sy die arm breek. Wanneer hy sy gewig op sy 
voorste been plaas, moes sy hom wys hoe maklik is dit om 
sy knie te breek of sy voet onder hom uit te skop of die 
senuwee aan die kant van sy bobeen te kneus. Siestog, sy 
het dit een keer per ongeluk regtig gedoen en hy kon vir 
twee weke nie reg loop nie. 
 
Wanneer hy die tolskop uitvoer, het sy maklik in ‘n rug-

tot-rug posisie inbeweeg en gedemonstreer hoe sy sy nek 
sal breek oor haar skouer. Sy sal nooit die mannetjie se 
verbasing vergeet wanneer hy trots wil wys wat hy geleer 
het, net sodat sy Tony se beter tegnieke vir hom moes wys. 
 
“Jy is skielik baie stil, Chloe. Ek hoop nie ek het jou 

ontstel deur wat ek jou vertel het nie.” 
 
Chloe glimlag, leun oor en gee Hunter ‘n onverwagte 

soen op sy wang. Sy kyk met verwondering na hom in die 
donkerte. 
 



“Baie dankie dat jy my vertel het, Hunter. Vir die eerste 
keer maak baie dinge vir my sin wat my pa betref want hy 
het my so baie spesiale dinge geleer en ek verstaan jou ook 
nou beter.” 
 
Hunter lyk duidelik verlig. “Sjoe, jy het my vir ‘n 

oomblik laat sweet toe jy so stil word, Chloe ...” 
 
 
Vervolg volgende week in uitgawe 20 
 

  
Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 

 
 
Die Duiwel se verrassing 
 
Kadin gluur die towenaar se hande aan terwyl sy 

dringend fluister. “Waar is die verdomde teengif?” 
 
Die towenaar haal iets uit die binnesak van sy deftige 

snyerspak en plaas die volgende oomblik ‘n botteltjie met 
swart goed binne-in voor Billy neer.  
 
“Jy beter gou toilet toe gaan en hierdie goed alles gaan 

afsluk. Die tyd raak nou te min. Maak gou! Dit gaan ‘n 
vreeslike naarheid oor jou bring sodat jy al die gif gaan 
uitbraak in die toilet. Drink baie water en hou aan braak 



totdat net die water uitkom. Gaan gou, mannetjie, jou tyd 
is min.” 
 
Billy vat die botteltjie wat nes ‘n swart vulpen 

inkbotteltjie lyk en loop stokkerig na Linda wat hom die 
sleutel van die toilette gee. Kadin hou hom dop totdat hy 
by die ingang verdwyn en dan gluur sy weer na die 
towenaar se hande en fluister aggressief. “Indien hy iets 
oorkom, staan ek hier op en skree vir almal jy het hom 
vergiftig, jou vreksel, en ek sal jou gryp en vashou. Jy sal 
nie wegkom nie, verstaan jy.” 
 
Die towenaar giggel saggies asof sy ‘n komediant is. 

“Nou is dit jou beurt. Bring nou my boekie of jou 
wêreldjie vergaan.” 
 
Sy woorde verwar haar want dit herinner haar aan die 

waarskuwing. “Wat bedoel jy dat my wêreldjie gaan 
vergaan en in elk geval ons gaan eers wag tot Billy 
terugkeer en ek seker is hy is okei. Ons gaan ten minste tot 
elf dertig wag.” 
 
Kadin is verbaas die towenaar het glad nie ‘n probleem 

daarmee nie, maar hy klink nog in volle beheer en seker 
van homself. 
 
“Geen probleem nie, Kadin, ek wil in elk geval eers ‘n 

bietjie met jou gesels aangesien ons nog ‘n lang pad gaan 
saam loop.” 
 
Weereens verwar die towenaar haar: “Ek verstaan nie, 

maar as dit so is, wat is jou naam?” 
 
“Vipracitti.” 
 
Sy probeer dit uitspreek. “Vipracitti, watter snaakse 

naam?” 
 
Die towenaar steek skielik sy hand uit en trek die 

Bhagavad-Gita wat nog oop was voor haar nader. Dan 
steek hy weer sy hand uit en trek die Srimad Bhagavatam 
nader. Hy sit die boeke regop sodat hulle gesigte na haar 
wys en wys met sy vinger na die name. 
 



“Is dit nou toevallig dat jy hierdie twee boeke gekies het? 
Die Bhagavad-Gita en die Srimad Bhagavatam. Die twee 
mees insiggewende, heilige geskrifte van Vishnu die 
Instandhouer van hierdie heelal.” 
 
“Hoekom hou jy my aan verwar, Vipracitti? Is dit hoe jy 

jouself vermaak?” 
 
“Verwarring is die beste leermeester want in die wêreld 

waarin jy jouself bevind, word jy meestal net leuens 
gevoer. Glo jy alles gebeur maar net toevallig, my lieflike 
Kadin?” 
 
“Ek weet regtig nie, Vipracitti.” 
 
“Daar is nie lig sonder duisternis nie en nie duisternis 

sonder lig nie. Daar is nie perfeksie sonder imperfeksie en 
imperfeksie sonder perfeksie nie. Daar is geen begin 
sonder einde en geen einde sonder ‘n begin nie. Daar is nie 
geluk sonder ongeluk of ongeluk sonder geluk nie. 
Sommige beweeg in die lig en sommige in die duisternis 
en jy is onder die indruk dis twee teenoorgesteldes maar in 
werklikheid is beide onafskeidbaar deel van een geheel.  
 
“Die lig en die duisternis gaan julle binnekort saam 

beskerm dwarsdeur die aaklige einde van alles wat julle 
nou ken en julle lei tot by die nuwe begin. Dit gaan baie 
moeilike tye wees vir julle, Kadin, en wat nou met julle 
gebeur het, was net die voorbereiding. Hierdie onheil wat 
oor julle gekom het, het ‘n bondgenootskap ontvlam wat al 
sterker gaan brand en julle families gaan saamsmelt sodat 
julle gereed sal wees en saam die verskriklike onheil 
navigeer wanneer julle wêreld vergaan.  
 
“Jy sal hierdie woorde onthou en alhoewel dit nou glad 

nie vir jou sin maak nie, sal jy eendag verstaan en besef 
daar is net een weg. Julle sal die enigste vlammetjie van 
hoop vir ‘n nuwe wêreld vir my bring en ek sal Shiva se 
duisternis wat ek in die wêreld gebring het, beëindig en ‘n 
nuwe wêreld van lig en hoop van Vishnu begin.” 
 
Hy skuif die twee boeke weer terug tot voor haar. 

“Ontspan. Hierdie boeke sal jou net nog verder verwar. 
Maar die lewe sal jou werklike, harde leermeester wees. 
Hierdie was net Vishnu se verdere bevestiging aan my.” 



 
Kadin sien Billy by die ingang inkom en dan neem hy 

weer sy sitplek in by haar.  
 
“Hoe voel jy?” 
 
Hy frons. “Ons moet klaarkry hier. Ek is nou vrek honger  

en wil ook van die vrot smaak in my bek ontslae raak. Ek 
het my longe uitgekots daar binne. Ek dog ek gaan die 
toilet verstop maar nou voel ek baie beter. Het jy vir hom 
daardie verdomde boekie gegee?” 
 
“Ek wou eers sien jy is okei.” 
 
“Kadin, gee hom die ding. Ek wil net hier uitkom, 

asseblief.” 
 
Vipracitti stem saam: “Ja, toe nou, Kadin, gaan haal nou 

my boekie. Billy is baie honger en dors, glo vir my. Kyk 
dit is reeds elf dertig daar op die horlosie, meisie.” 
 
Kadin staan op en gaan haal haar skoolsak by Linda wat 

verdwaas vir haar vra terwyl sy die sak oorhandig: “Wat 
gaan aan, Kadin? Ek dink nie jy vertel my alles nie, ek sien 
julle kyk nooit daardie snaakse man in die oë nie. Jou 
vriend lyk baie siek. Wat is fout met hom? Moet ek nie iets 
doen vir jou nie? Jy moet sê as jy my hulp nodig het.” 
 
Kadin glimlag vir die besorgde Linda. “Moenie 

bekommerd wees nie, Tannie, ons is amper klaar. Dit was 
voorwaar ‘n eienaardige onderhoud, maar ons is okei.” 
 
Kadin neem die sak en loop vinnig tot by die tafel. Sy sit 

die sak op die tafel neer en krap en haal die vervalste 
boekie uit en sit dit voor Vipracitti neer. Sy sit haar 
skoolsak op die vloer neer en gaan sit terwyl sy kyk hoe 
Vipracitti deur die boekie blaai. Sy voel haar hart vinniger 
in haar bors klop want hierdie is die oomblik van 
waarheid. 
 
Gaan hulle hom fop met hierdie vervalsing? Indien hy 

wel besef dit is ‘n vervalsing, wat kan hy in elk geval 
daaraan doen. Sy trawante in nie saam met hom hier nie. Is 
hy werklik ‘n magtige towenaar of is alles net praatjies en 
‘n verneukery? Sy gaan nou uitvind. 



 
Die towenaar steek die boekie in sy binnesak en haal ‘n 

A5-grootte, plat leerboekie uit en plaas dit voor hulle. 
Kadin se hart klop nou vinnig en sy verseker weer haarself 
met Michael se teorie dat Vipracitti tog net hulle siele 
gevange sal neem indien hulle in sy oë kyk.  
 
Vipracitti se woorde stel haar egter effens gerus. “Kadin, 

ek gaan julle vergoed vir die onheil wat ons oor julle 
gebring het en julle wonder wat aangaan en hoekom die 
boekie so belangrik is vir ons. Neem Billy se hand. Ek 
gaan julle saam laat lees uit die boek van die waarheid wat 
julle sal bevry en beskerm en help deur die moeilike tye 
wat binnekort gaan volg.” 
 
Verward neem sy Billy se regterhand in haar linkerhand 

onder die tafel en saam staar hulle nuuskierig na die boek 
van waarheid terwyl die towenaar dit oopvou in die middel 
voor hulle. 
 
Kadin vra verbaas. “Dit is dan leë blaaie, daar staan niks 

geskryf nie?” 
 
“Dis reg. Eers moet ek die waarheid vir julle ontsluit. 

Kyk mooi en konsentreer. Dit gaan verskyn wanneer ek 
daaroor vee met my hand.” 
 
Billy gee haar hand ‘n drukkie terwyl Vipracitti sy hand 

oor die boek vee. Die oop bladsye verander meteens in 
spieëls en hulle kyk in die towenaar se oë wat hulle totaal 
verlam en saam intrek in die duisternis.  
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Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 
Prof. Jarries se weeklikse rubriek  
 



 
 

’n Spel met idiome 

Wie die outeur van hierdie vernuftige speletjie in 
Afrikaans is, weet ek nie. Ek gaan dus ongebreideld 
plagiaat pleeg totdat iemand vir my kan sê wie dit was. 
Hy/sy sal eervol vermeld word in ons tyskrif.  

Ek soek plaaswerk asseblief. 

Ek het ervaring in: die verkeerde perd opsaal, te veel hooi 
op die vurk laai, 'n eiertjie lê, jong osse inspan en katte 
skiet.  

Dan kan ek ook ou koeie uit die sloot grawe en met die 
hele mandjie patats vorendag kom. Ek sal deur die 
wingerd loop met wingerdgriep en die wrange vrugte pluk.  

Vroeg smôrens sal ek die room afskep en op eiers loop. Ek 
kan natuurlik ook balke saag, twak verkoop, appels swaai, 
en jou wys waar Dawid die wortels begrawe het. My 
spesialiteit is om pêrels voor die swyne te werp en met 'n 
ander man se kalwers te ploeg. Ek sal met die hoenders 
gaan slaap!  

Ek sal vir jou die bul by die horings pak. My 
weiveldondervinding is om vir wolf skaapwagter te maak 
en ook om agteros in die kraal te kry ná dit by Daantjie in 
die kalwerhok was. Ek kan skape tel. Ek kan die dam 
onder die eend uitruk, en ek kan hond haar-af maak. Ek is 
'n perd van 'n ander kleur, ouens soos ek is so skaars soos 
hoendertande. Ek werk vir 'n appel en 'n ei! 



Laat weet my asseblief spoedig, ek kan enige tyd begin, net 
nie hierdie Saterdag nie, jakkals het my genooi vir sy 
troue, hy trou met wolf se vrou.  

Baie dankie. 

Sonder idiome, spreekwoorde, gesegdes, vergelykings en 
ander taalverskynsels sou Afrikaans baie armer gewees 
het. Dit is net ’n deel van die kreatiwiteit wat 
sprekers/skrywers aanwend om Afrikaans opwindend en 
kleurvol te maak. Ek onthou nog goed hoe die een oom 
jare gelede verwys het na: “Die antie met die nek soos ’n 
vuurhoutjie.”  

En hier is nou ’n lekker uitdaging. Google Afrikaanse 
idiome en jy sal letterlik honderde kry op verskillende 
webwerwe.  

Of gaan na http://www.gesegdes.co.za/idiome/A1.html. 
Wees nou kreatief en plaas iets soortgelyks op 
Storietydskrif se Facebook-blad. 

Hoe sê hulle? “Waar die hart van vol is, loop die mond van 
oor!” 
 
 

GEHEIME SKAT IN DIE SAHARA WOESTYN 

Deur Pieter Haasbroek 

 

Deel 1 

Professor Martin Dubois staan effens vooroor gebuk en 

staar aandagtig na die kleitablette en klippe wat uit die ou 



tempel kom en hier voor hom op een van vele tafels 

uitgestal lê. 

 

Dit is reeds die vyfde dag wat hy en sy argeologiese span 

hier in die middel van die Sahara woestyn navorsing doen 

en moontlik ontdekkings maak vir die Franse regering.  ’n 

Paar dae gelede het die Franse regering hom gekontak en 

gevra of hy nie ŉ ou tempel wat hulle in die woestyn 

ontdek het, wil kom ondersoek saam met sy span nie.  Een 

van hulle verkenningsvliegtuie het kort na ŉ hewige 

sandstorm die tempel se dak uit die lug raakgesien wat 

deur ’n magtige Sahara sandstorm oopgewaai is.  Hulle het 

toe dadelik ŉ patrollie van die Franse Vreemdelegioen 

gestuur vanaf die naaste Franse fort om te gaan bevestig of 

dit wel ŉ ou tempel is en of dit dus die moeite werd is om 

dit verder te gaan ondersoek. 

 

Tot dusver het hulle nog net die tempel self in die magdom 

sand rondom hulle ontdek en geen ander geboue, pilare of 

enige ander strukture nie.  Vir professor Dubois is dit baie 

eienaardig, want as ŉ reël is daar altyd baie woonhuise en 

geboue rondom ŉ tempel gebou.  Hoekom is die tempel 

hier heeltemal op sy eie en niks anders nie?  Hoekom lyk 

hierdie tempel ook heeltemal anders is al ander tempels 

wat hy al in sy leeftyd ondersoek het?  Dit lyk asof hierdie 

tempel met veel groter sorg en kundigheid gebou is.  Die 

afwerking is uniek en die geld en tyd wat spandeer is, moet 

enorm wees. Dié tempel het beslis nie sy weerga op enige 

ander plek in die wêreld nie. 

 



Wat sou die rede dan wees om dié besondere tempel hier 

op sy eie, reg in die middel van die Sahara woestyn, te 

kom bou?  Professor Dubois oordeel dat die tempel maklik 

ŉ duisend, na een-en-ŉ-halwe duisend jaar oud moet wees, 

dalk selfs ouer.  Hy hoop om met verloop van tyd 

antwoorde op die raaisels te vind. Vir eers konsentreer 

hulle op die verwydering van oortollige sand wat nog in en 

om die tempel lê, voor hulle met opmetings en ander 

navorsing kan begin.  Dit is behoorlik ŉ miernes van 

bedrywighede soos die werkers die sand in sandsakke skep 

en dit dan verder weg gaan uitgooi.  Ander se taak is om 

obstruksies soos los bouklip en ander oorblyfsels van die 

tempel se dak wat gedeeltelik ineengestort het, te 

verwyder. 

 

Hulle het egter alreeds baie gevorder die afgelope paar dae 

en dit maak professor Dubois geweldig opgewonde. Hy is 

oortuig dat hulle dalk nog iets groots gaan ontdek in die 

besondere tempel.  Twee dae gelede het hulle reeds ŉ 

geheime tonnel in die tempel ontdek.  As dit nie was vir 

die groot stuk klip wat die ingang van die geheime tonnel 

versper het, gekraak het en ŉ deel daarvan afgestort het 

nie, sou hulle dit seer sekerlik nooit ontdek het nie.  Hulle 

het die res van die klip verwyder en toe ŉ versteekte tonnel 

ontdek, maar dit was van bo tot onder met sand opgevul en 

duidelik die werk van mense en nie weens die natuur self 

nie. 

 

Hulle het ywerig gewerk om die sand so gou as moontlik 

te verwyder, maar toe hulle ongeveer tien meter se sand 



verwyder het uit die tonnel wat reguit loop vanaf die 

ingang, het hulle afgekom op ŉ doolhof van gange; 

gelukkig sonder enige sand.  Professor Dubois het dadelik 

saam met sy dogter die doolhof gaan verken met vetkerse 

en alles noukeurig opgeteken soos hulle dit ondersoek het.  

Met wit kryt het hy oral teen die mure en op die klipvloer 

aantekeninge gemaak, sodat hulle presies kon sien watter 

gange loop dood en watter loop verder aan na die nog 

onbekende.  Na ure se heen en weer loop het hulle toe 

uiteindelik afgekom op ŉ groot, leë saal.  Hulle was baie 

versigtig want gewoonlik het plekke soos dié wat geheime 

wil bewaar, een of meer valstrikke wat dodelik kan wees.  

Gelukkig het hulle niks van dié aard ondervind nie. 

 

Aan die ander kant van die saal was daar ŉ ry vierkantige 

klippe, so groot soos ŉ man se hand in die muur. Hulle 

was baie netjies gerangskik in die vorm van ŉ sirkel teen 

die muur.  Net regs daarvan het hulle ŉ dun spleet in die 

muur waargeneem wat lyk soos ŉ normale grootte klipdeur 

se raam, wat dig toe is en geen lig of lug deurlaat nie.  

Professor Dubois was oortuig daarvan dat die 

sirkelvormige klippe die geheim bewaar om die betrokke 

klipdeur oop te kry.  Maar met ongeveer veertig klippe al 

in die rondte wat effens uitstaan teen die muur, is die vraag 

watter van die klippe moet gebruik word en hoe?  

Professor Dubois en sy dogter het besluit om eers te kyk of 

hulle nog meer informasie kan bekom wat oral teen die 

mure en op kleitablette voorkom, vir leidrade. 

 



Hoekom sou mense die tonnel so goed wou bewaar deur 

dit weg te steek met ŉ groot, soliede klip en dan ook die 

ingang na binne met sand opvul voor die klip dit finaal dig 

toegemaak het?  Daarna kom hulle op die groot doolhof af 

en asof dit nie genoeg is nie, ontdek hulle nou die saal met 

die klomp klippe in ŉ vierkant en wat wat vir hulle lyk 

soos ŉ geheime deur na wie weet waar.  Dit maak 

professor Dubois skoon kortasem as hy dink aan al die 

moontlikhede.  Dit is duidelik dat daar dalk iets groots 

versteek word en vandaar al die moeite om dit so moeilik 

moontlik te maak vir enige dief om wat dalk daar versteek 

is, in die hande te kan kry.  Is daar dalk mummies begrawe 

of iets heel anders?   

 

Daarom staan hy nou met nuwe dryfkrag en vooruitsigte 

hier en bestudeer sy notas en die informasie wat op die 

klippe hier voor hom lê.  Dan staan hy regop en haal sy 

knypbrilletjie van sy gesig af terwyl hy sy seer rug so 

bietjie strek.  Rondom hom staan verskeie opslaantente 

van sy span, asook tafels, stoele en ander gereedskap wat 

hulle benodig vir hulle navorsing. 

 

Hulle het met vyf Jeeps en sleepwaentjies hier opgedaag 

en dié staan daar eenkant in die geweldige hitte van die 

son.  Vandag is weer een van die besondere warm dae hier 

in die woestyn en selfs hier onder die afdakkie van die 

groot opslaantent, voel dit asof die son letterlik op jou rug 

sit en jou probeer doodbrand.  Hulle is baie gelukkig dat 

daar ŉ klein oase ongeveer een kilometer van hulle af 

geleë is en daarom hoef hulle hulle nie te veel te 



bekommer oor water nie.  As jy sonder water sou raak in 

die Sahara, wat soos ŉ warm oond voel in die dag en 

gedurende die nag amper nul grade kan bereik, sal jy 

hoogstens een of twee dae oorleef. 

 

“Kon vader al iets kry wat ons kan help om die deur oop te 

kry?” hoor hy skielik sy dogter se vrolike en helder stem 

hier agter hom. 

 

“My kind, jy moet my nie so laat skrik nie!  Ek was nou 

juis diep ingedagte oor wat ons moontlik hier mag vind en 

ook oor iets wat ek so pas ontdek het op een van die 

kleitablette.” 

 

“Vertel. Vertel,” sê Luzaan en sy kom staan hier langs haar 

pa met haar een hand om sy lyf en leun saam met hom 

vorentoe om te kyk na die tablet waarvan hy praat. 

 

Professor Dubois loer onderlangs na haar.  Dit is sy eerste 

en enigste kind en hy is baie lief vir haar.  Haar ma is 

oorlede toe sy slegs tien jaar oud was en het hy haar toe 

self verder grootgemaak.  As argeologiese professor wat 

buiten klasgee ook gereeld moes gaan navorsing doen op 

plekke regoor die wêreld, was dit nie aldag maklik om ŉ 

jong dogter groot te maak nie.  Waar hy kon, het hy haar 

altyd saam met hom geneem en so het sy saam met hom 

die wêreld verken en leer ken.  As gevolg van sy werk en 

wat sy saam met hom beleef het, het die gogga haar ook 

gou gebyt en het sy toe ook argeologie gaan studeer.  Sy is 

nou reeds in haar finale jaar en dinge het hierdie keer 



perfek uitgewerk. Sy was net op vakansie toe haar pa die 

versoek van die Franse regering gekry het.  Sy het vir geen 

oomblik getwyfel om saam met hom die opwindende 

ekskursie mee te maak nie en dit nogal in die Sahara 

woestyn waarvan sy al so baie gehoor het en oor gedroom 

het.  Dit is so ’n romantiese plek het sy altyd as jong kind 

vir hom vertel as sy ’n prentjie van die woestyn vir hom 

kom wys het. 
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Deure van gister 
 
Die deure van gister- 
lei na kamers vol seer en selfverwyt. 
krane gevul met trane van seer en spyt. 
vensters van die siel- 
verdof deur beelde  
van onvergifnis en skuld.  
gange van die verlede- 
gooi eggo’s van eensaamheid. 
soos die duister jou lewenslig steel. 



deure van gister- 
verledes gebreek deur Jesus kruis. 
trane van heling  
spoel weg seer en spyt. 
vensters van die siel 
oortrek met Sy vergifnis, 
gewas in Sy bloed 
soos die gange van verlede 
na verlossing lei, 
eggo Gods stem "Ek sal altyd by jou bly" 
duisternis verslaan  
deur die Vaders lewenslig, 
die belofte aan ‘n verlore siel.  
die deure van gister- 
‘n kruispad vir jou en my. 
deure van gister- 
geseël deur Jesus bloed. 
op die ewige weg 
met Hom Sy aan sy ... 
©Mariëtte Ras 
(UIT: Tot U EER, debuutbundel 2018) 


