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HELMARS - Deel 1 
 
Hulle bemerk nog iets wat hulle laat koud word. 
 
Fort Ney is heeltemal deur die Bormoen-ruitery omsingel! 
 
Daar word nie bevel gegee dat hulle tot stilstand moet kom 
nie. Hulle gaan sommer vanself staan. ’n Mens kan hoor hoe 
asems vinnig ingeruk word. Hierdie keer staan en kyk hulle 
nie na ’n klompie verkenners nie. Hulle staan en kyk na ’n 
massa ruitery wat diep om die fort opgestel is, vyfduisend 
Arabiese krygers. 
 



54. Die pot mis sit 
 
“Ons spoorsnyers het iets interessants ontdek. Daar is ’n 
klomp hondespore in die omgewing van die voertuig se spore 
waarmee hulle deur die opening in die heining weg is. Ons 
volg op die oomblik die hondespore en dit is duidelik hulle is 
oos voordat hulle noord gedraai het. Daar is een stel 
kleinerige stewelspore wat saam met die honde beweeg.” 
 
Morrison rek sy oë verbaas en kyk vir Heinrich. “Wat is die 
polsslag van ’n reuse boerboel, jou drol?” 
 
Laaste hoofstuk (Die wraak is myne begin volgende week) 
 

“Wouter het seker gemaak dat ons nie kan wegkom nie. Ek 
het my baadjie oor die stoel gehang. Hy moes my 
immobiliseerder uit my baadjiesak gegaps het terwyl ons 
gedans het.” Hy frons en loop om die motor. “Die 
blikskottels, het al die wiele afgeblaas.” 

“Agge nee, nou moet ons weer teruggaan.” 

 



 
 
Kopiereg @ Pieter Haasbroek (2019) 
Aanlyn winkel: https://sqrindle.com/category/fiction-and-
literature 
Webwerf: https://www.softcoverbooks.co.za 
 
Hoofstuk 2 
HELMARS 
 
Deel 1 
 
Baie soldate het dit lekker. Hulle word in vragmotors rond 
gekarwei. Wanneer hulle die keer moet voetslaan, marsjeer 
hulle op lekker harde paaie. Die meeste van die tyd slaap 
hulle onder seil. 
 
In die Vreemdelegioen is dit egter anders. Die Legioen glo 
dat ’n soldaat volop oefening moet kry. Wanneer jy in die 
Legioen beweeg, dan beweeg jy met Dapper en Stapper en 
met niks anders nie. Buitendien beweeg jy oor sand. Daardie 
sand voel of dit aan jou stewels suig en dit duur nie lank nie 



of jou beenspiere tril van die inspanning en die pyn. Jy slaap 
onder die sterre en op ’n snelmars beteken dit dat jy drie uur 
lank moet stap en dan tien minute kan rus. Gewoonlik skreeu 
jou maag van die honger en gewoonlik moet jy die bietjie 
water in jou waterfles behandel asof dit die kosbaarste 
besitting op aarde is. Grappig is dit bepaald nie. Daar is veel 
aangenamer maniere om te ontspan as ’n snelmars deur die 
Sahara-woestyn! 
 
Nou het hulle al twaalf ure lank deur die sand geworstel. 
 
Die son staan reeds hoog. Die manne is byna dubbel gevou 
onder die hitte en onder hul rugvragte. Slegs die snaakse 
geklingel van hul toerusting verbreek die woestynstilte wat 
om hulle lê. Die gewig van die Lebel gewere, iets wat jy 
skaars agtergekom het toe jy vertrek het, is nou soos die 
dooie gewig van lood. Dit smaak of die geweerbande deur 
hul klere, deur vel en vlees geskuur het en nou hul kaal been 
aanraak. Dieselfde is die geval met die bande van hul 
rugsakke. 
 
Niemand praat nie. Om te praat, kos energie. En nou het 
hulle al hul energie nodig om in hierdie verdoemenis aan die 
gang te bly. Hier sou selfs ’n politikus dit nie waag om te 
praat nie. 
 
Toe hulle weer ’n slag op die sand neersak om bietjie te 
blaas, sê Phil Marleigh. 
 
“Duparne is dronk.” 
 
Hy sê dit vir Joos wat hier langs hom in die sand lê. Marleigh 
is ’n Engelsman, ’n man wat op Universiteit was en wat 
iewers die verkeerde pad gevat het. Daarom is hy in die 
Legioen, maar niemand weet presies waarom nie. Joos hou 
van hierdie slanke, blonde man. Joos sê. 
 
“Dit is mos maar sy gewoonte. Dit is nie net water wat hy in 
daardie fles het nie, boeta!” 
 
Die meeste van die ander het Duparne se toestand ook 
opgemerk. Hulle steur hulle egter nie veel daaraan nie. In die 
woestyn is hy dikwels so bietjie deur die wind van die 



brandewyn. Dit skyn nooit sy denkvermoë of sy brutaliteit te 
affekteer nie en aangesien hy heel agter die kolonne loop, 
sien niemand hom ooit drink nie. 
 
Dus is daar nie veel wat kaptein Monclaire aan die saak kan 
doen nie. ’n Kompanjie offisier moet baie goeie rede hê om 
sy sersant oor die kole te haal. Dit is veral die geval hier in 
die woestyn. 
 
Nou het hulle ses-en-dertig uur deur die woestyn beweeg 
vandat hulle Dini Sadazi verlaat het. 
 
Kaptein Monclaire bring die kolonne onverwags tot stilstand. 
Dit is ’n onverwagte bevel. Hulle moet eintlik nog ’n uur 
lank marsjeer voordat hulle na regte weer moet rus. Hulle 
loop nou al soos ystermannetjies, sonder gevoel en sonder 
vooruitsigte. Hulle weet eintlik nie meer wat hulle doen nie, 
maar hulle doen dit nogtans. Hulle strompel nog ’n paar tree 
voort voordat die bevel tot hul afgestompte verstande 
deurdring. Die lang kolonne kom skuifelend tot staan. Hulle 
rus swaar op hul Lebels waarvan die kolwe in die sand 
gedruk word, koppe omlaag, hygend soos gewonde honde. 
Duparne haas hom na die kaptein om te gaan hoor wat 
gaande is. 
 
Stadig dring dit tot hulle deur dat iets êrens verkeerd is. 
Beswete gesigte word stadig omhoog gehef en hulle kyk na 
waar Monclaire, L’Ame en Duparne staan en praat. 
Monclaire beduie met sy wandelstokkie. Hy beduie in ’n 
rigting reg voor hulle. Hulle volg sy beweging. Dan gaan 
spanning deur die hele kolonne. Meteens is hulle hul nie 
meer bewus van hitte, honger en dors nie. Hulle is hulle slegs 
bewus van wat hul brandende oë sien. 
 
Op die gesigseinder beweeg die rooi en wit van ’n Bormoen 
ruitery. 
 
Daar is nie baie ruiters nie. Altans, daar is nie baie wat ’n 
mens kan sien nie. Daar is sowat twintig of dertig van hulle. 
Dit is egter nie aantalle wat tel nie. Wat van belang is, is dat 
hierdie ruiters ver buite die Bormoen gebied is. In lang jare 
het gewapende Bormoen-ruiters dit nie so ver buite hul eie 



gebied gewaag nie. Fort Ney, nog twintig myl verder, is die 
laaste plek waar ’n mens sou verwag om hulle te sien. 
 
Hul verskyning op die gesigseinder beteken dat daar ’n 
skroef los is, ’n groot skroef. 
 
Monclaire bring sy verkyker weer voor sy oë. Hy kyk lank 
met die verkyker. Hy bekyk byna die hele kring van die 
gesigseinder. Toe hy weer die verkyker laat sak, praat hy 
hard genoeg sodat die meeste van die manskappe dit kan 
hoor. 
 
“Hulle gee pad,” sê Monclaire. “Dit lyk my hulle gee pad. 
Dit is maar net ’n klompie verkenners. Dit beteken egter nie 
dat ons kan laat slap lê nie. Ons moet met nog groter snelheid 
na Fort Ney aanruk. En avant!” 
 
Die laaste twee woorde word uitgeblaf, skerp en vol gesag. 
Die gewere word weer oor hul skouers gegooi en die kolonne 
beweeg weer. 
 
Nou loop hulle nie meer vooroor soos ou tannies nie. Hulle 
loop nou weer soos manne. Hulle loop en kyk na die 
Bormoen-ruiters wat stadig deur die hitte se skittering op die 
horison opgeneem word. 
 
Sestien uur later, toe die son net begin opkom, maar toe die 
maan nog in die lug hang, sien hulle Fort Ney die eerste keer. 
Hulle is nog sowat drie myl van die vesting af. Op hierdie 
afstand lyk dit soos ’n speelgoedkasteeltjie. Die hoë, 
massiewe klipmure is ’n swart massa en die enigste beweging 
is die groot Franse Driekleur wat op een van die 
uitkyktorings aan die paal wapper. Daar is die groot poort, 
maar die groot hekke is gesluit. 
 
Hulle bemerk nog iets wat hulle laat koud word. 
 
Fort Ney is heeltemal deur die Bormoen-ruitery omsingel! 
 
Daar word nie bevel gegee dat hulle tot stilstand moet kom 
nie. Hulle gaan sommer vanself staan. ’n Mens kan hoor hoe 
asems vinnig ingeruk word. Hierdie keer staan en kyk hulle 
nie na ’n klompie verkenners nie. Hulle staan en kyk na ’n 



massa ruitery wat diep om die fort opgestel is, vyfduisend 
Arabiese krygers. Party ry op hul perde rond, party sit in 
groepe op die sand, andere stap weer daar rond. Dit is ’n see 
van wit en rooi, ’n fladderende see om die fort. 
 
Toe die eerste skok bedaar, babbel hulle in ’n halfdosyn 
vreemde tale onder mekaar. Almal praat, maar nie almal 
luister nie. Om die waarheid te sê, niemand luister na iemand 
nie. 
 
Joos fluit deur sy tande. 
 
“Wat ’n pakkaas!” sê hy vir Neels. 
 
Hy is nie die enigste een wat so meen nie. Neels meen so en 
Org meen ook so. Almal is verskrik oor hierdie menigte voor 
hulle. 
 
Vervolgens staar hulle almal na hierdie skraal, donker soldaat 
van wie se beslissings in hierdie donker oomblik soveel 
afhang. Hul lewens hang nou van sy beslissing af. Hulle kyk 
na die man wat die eensaamheid van leierskap moet verduur. 
 
Hulle staan en staar na kaptein Monclaire asof hy ’n wonder-
maker geword het wat hulle uit hierdie gevaar moet red. 
 
Monclaire wink vir L’Ame en Duparne. Hulle drie loop ’n 
entjie van die soldate af weg. Monclaire praat met die ander 
twee. Die ander manne rek hul ore om te probeer hoor, maar 
hulle kan niks hoor nie. Hy is net ’n bietjie te ver van hulle 
af. Hy trek ’n landkaart uit en terwyl Duparne eenkant 
vashou, beduie Monclaire met sy wysvinger. 
 
Dit is Org wat met sy woorde die aandag van die manskappe 
van Monclaire aftrek. 
 
Opeens roep hy uit. 
 
“Mon capitaine, party van hulle kom hierna toe.” 
 
Die ander manskappe swaai hul koppe en kyk in die rigting 
van die fort. Dit word gou duidelik dat Org hulle nie vir die 
gek hou nie. Sowat vyfhonderd van die Bormoen het hulle 



van die hoofleër losgemaak en kom vinnig in die rigting van 
die kolonne aangery. Terwyl hulle nader kom, waaier hulle 
uit om die kolonne te omsingel. 
 
Sonder dat hy eens weet wat hy doen, het Joos een van sy 
pakkies speelkaarte uitgehaal en hy skommel hulle soos 
iemand wat konsertina speel. Een van die kaarte glip uit sy 
hande. Hy buk om dit op te tel en hy sien toe dit is ’n 
Skoppensboer, ’n klawer. Daarvan hou hy nie. Dit is vir hom 
’n slegte teken. Hy wil eers ’n grap daaroor maak, maar dan 
bedink hy hom weer en skuif die kaarte terug in sy sak. 
 
Neels staan en kyk na ’n portretjie. Dit is ’n portretjie van 
hom en die swaargewigbokser, die slag toe hulle teen mekaar 
geskerm het. 
 
Org het alweer sy glas-oog in die sand verloor. Hy het dit 
weer gekry, maar nou is dit die ene sand. Dit sal werk kos om 
weer hierdie oog ordentlik skoon te kry. 
 
Dit is sersant Duparne wat die ongemaklike stilte verbreek. 
Hy kom na die kolonne toe teruggestap net asof hy op die 
paradegrond in Dini Sadazi is. Hy is oorhoeks gedrink, maar 
niemand sal raai dat dit die geval is nie. 
 
Hy spring voor hulle op aandag en ’n oomblikkie brand sy oë 
op hulle. Dan spring sy bevel deur die lug. 
 
“En avant!” 
 
Hulle beweeg voorwaarts en dan blaf Duparne verdere bevele 
uit. 
 
Hulle beweeg vinnig en met geluidlose presiesheid en hulle 
vorm ’n diep vierkant. 
 
“Laai gewere!” 
 
Daar is ’n gekletter soos die slotte van honderd-en-twintig 
gewere oopgeruk en die patrone daarin gestoot word. Dan is 
daar weer ’n gekletter soos die slotte toegestoot en die 
patrone in die lope gestoot word. 
 



Daar is ’n vreemde glimlag op Duparne se gesig terwyl hy 
hulle staan en dophou. 
 
“Mooi so, kinders!” spot hy hulle. “Wanneer dit lyk of die 
hel op jul bas gaan uitvlieg, dan gedra julle julle byna soos 
soldate. Maar ons sal binnekort sien of hierdie gespuis kan 
veg.” 
 
Hy draai om en loop na die ander twee offisiere toe. 
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Die Skrif van Onheil 
 



Wanneer Onheil Liefde bring 
 
54. Die pot mis sit 
 
Die honde sit met jagende asems in die donker terwyl Chloe 
rats van die een hond na die volgende beweeg en die 
gewrigsbande se kabelbinders haastig afknip. Sy gooi almal 
in ’n lapsak en dan gryp sy die watersak en maak dit 
koorsagtig oop en laat val die lapsak met die bande in die 
water en bind die watersak weer toe en sit dit in haar rugsak.  
 
Sy het nou net hulle sein doodgemaak hier waar die bussie 
gestaan het. Sy hoor die helikopter se geraas en sien sy ligte 
daar bokant die boomtoppe weerkaats; dit soek nou hier reg 
bokant haar. Daar is nou waarskynlik ’n ry voetsoldate bitter 
naby en haar tyd is min. Sy gooi die sak oor haar rug en 
begin haastig in ’n oostelike rigting drafstap saam met die 
honde. Sy moet nou so vinnig moontlik vêr genoeg oos 
vorder voordat sy haar vasloop in die ry voetsoldate wat uit 
die noordweste op pad is. Sy is seker die deurpad in die 
suidooste is ook reeds deur soldate afgesny en vorder sy nie 
betyds vêr genoeg oos nie, gaan die soldate haar omring en 
van weerskante vaskeer. 
  
Sy moet haar en die honde so vinnig moontlik verby die punt 
van hulle aankomende afkeerlyn kry voordat hulle ontdek 
word. Die donkerte maak dit gelukkig moeilik om spoor te 
sny en hopelik gaan dit haar bewegings vir eers verbloem. Sy 
moet net hoop daar is nie ’n briljante spoorsnyer onder hulle 
geledere wat net per ongeluk op die regte plek met sy flitslig 
die verkeerde ding raaksien nie; maar wie nie waag nie, wen 
nooit nie.  
 
Uiteindelik skat sy sy is vêr genoeg oos en waarskynlik verby 
die aankomende punt van die lyn soldate en sy waag dit en 
draai noord en draf in die rigting van die plaasdam. Sy en die 
honde sal veilig buite die gevaarsone wees sodra hulle by die 
plaasdam aankom noordoos en heeltemal weg van die 
deurpad af want daar sal die taakspan niemand verwag nie. 
Chloe en die honde draf voort sonder onderbreking en skielik 
bars hulle tussen die laaste bome deur en sy sien die oopte 
voor haar. Sy kom tot stilstand en begin lag. Hulle het dit 
reggekry! Sy is by die plaasdam. 



 
Chloe haal haar slimfoon uit en skakel dit aan terwyl sy in 
die oopte uitloop en voor die dam gaan staan. Die maanlig 
skyn oor die dam en die water klots-klots aan wal voor haar 
stewels terwyl sy haar hygende asem probeer beheer en Jane 
se nommer bel. 
 
“Chloe?” 
 
Chloe is nog ’n bietjie uitasem wanneer sy antwoord. “Ons 
het dit gedoen, Jane! Roep die honde en kry hulle in die 
hokke so gou as moontlik en gaan slaap solank. Dit gaan my 
nog ’n rukkie neem om terug te kom tot daar.” 
 
“Wees versigtig, Chloe, dit is nog nie verby voordat jy 
ongesiens terug is by jou man nie.” 
 
“Roep hulle nou!” Sy skakel die slimfoon af en sit dit terug 
in haar sak. 
 
Sy sien die honde se oulike reaksie en weet Jane het nou net 
haar fluitjie geblaas en hulle besef hulle moet terugkeer na 
hulle hokke. Batista en Buddy kyk eers vir haar en sy 
glimlag. Sy het hulle twee so lief. Wat gaan sy doen as hulle 
iets moet oorkom? Voordat al hierdie gaste op die plaas 
ingetrek het, het daardie twee haar altyd orals gevolg. Dit 
hinder haar dat hulle nou saam met die res in die hondehokke 
moet bly. Sy besoek hulle darem elke af en toe deur die dag 
en neem hulle op oefensessies saam met die jonger honde. 
Dit was anders toe hulle altyd vry rondgeloop het op die 
plaas. Wanneer sy voor in die plaashuis was, lê hulle daar en 
wanneer hulle agterkom sy is agter in die huis, hardloop hulle 
om en hou weer daar wag. Wanneer sy iewers heen loop, 
volg hulle op haar hakke. Wanneer sy ry, moet sy vinnig 
onder hulle uitjaag of hulle gaan die hele pad agter haar 
aanhardloop. Hulle wil altyd weet waar sy is en of sy veilig 
is. 
 
“Ja, gaan honde! Gaan vreet julle trommeldik. Julle verdien 
dit! Goeie werk, ek sien julle môre, hoor!” 
 
Buddy en Batista spring weg en die honde hardloop om die 
dam en verdwyn uiteindelik in die woud noordwes in die 



rigting van die hondehokke. Chloe soek langs die wal en vind 
’n groterige klip. Sy trek die watersak met die gewrigsbande 
uit haar rugsak en maak dit oop en laat sak die klip ook 
daarin en staan dan op. Sy knyp die oop kant styf toe met 
beide hande en tol in die rondte terwyl sy die sak soos ’n 
hamergooier swaai en momentum opbou voor sy dit op die 
regte oomblik teen die regte hoek los en dit hoog en vêr deur 
die lug trek voor dit daal en iewers in die diep deel van die 
dam te lande kom. 
 
Die klip trek dit bodem toe en die gewrigsbande beland op 
die bodem van die dam. Sy swaai weer haar rugsak op haar 
rug en begin haastig aanstap na waar die honde in die woud 
verdwyn het. 
 
*** 
 
Die taakspan en die soldate is baie gefrustreerd. Dit is reeds 
in die vroeë oggendure en daar is nog geen spoor van die 
voortvlugtendes nie. Hulle weet nie of hulle reeds weg is 
deur daardie opening in die heining wat die voetsoldate 
gevind het en afgesny het nie, maar alles dui daarop dat dit 
hoogs onwaarskynlik is. Die voetsoldate van Windhond 1 en 
2 het teruggespring in die Kaspers toe die rooi kolletjies se 
rigting van wes na oos verander het en daardie voetsoldate is 
gehaas na oos van die plaashek. Dit is toe hulle daar ontplooi 
is, dat hulle die opening in die heining gevind het. Op daardie 
stadium was die rooi kolletjies nog nie daar nie, maar op pad 
na die opening en dit het gelyk asof hulle hul gaan vasloop in 
die voetsoldate wat die deurpad afsny en vasgekeer gaan 
word tussen hulle en die aankomende lyn soldate van agter. 
Morrison was so selfversekerd en opgewonde op daardie 
stadium want dit het gelyk of dit net ’n kwessie van tyd gaan 
wees. Toe kom die kolletjies bymekaar en die sein verdwyn 
skielik nie vêr van die opening in die heining nie en teen die 
tyd dat die agterste lyn soldate daar aangekom het, het die 
voortvlugtendes soos mis voor die son verdwyn. 
 
Morrison snou sy ekspert toe: “Hoe de joos het hulle dit 
reggekry? Heinrich, jy en Hannes is ons sogenaamde 
kenners! Vertel my hoe het hulle dit gedoen! Waar is hulle 
nou?” 
 



Heinrich antwoord Morrison verleë: “Hulle moet nog op die 
plaas wees, Kolonel. Ons soldate was reeds by daardie 
opening in die heining terwyl hulle posisie nog noord 
daarvan op die plaas was. Daar was ’n lyn voetsoldate noord 
en suid van hulle op daardie stadium. Hulle het seker besef 
hulle is vasgekeer en daarin geslaag om hulle gewrigsbande 
te verwyder en om ons net betyds te ontglip deur of oos of 
wes te ontvlug. Ek stel voor u span al die voetsoldate in al 
met die deurpad langs. Ons soldate is nou slegs oos ontplooi 
en hulle het ons miskien ontduik op hulle pad na die weste.”  
 
Hannes kom nou net die kantoor binne toe Morrison Heinrich 
se lessenaar woes slaan sodat van sy skryfgereedskap afrol en 
op die vloer te lande kom.  
 
 “Bullshit! Ons kry nêrens ’n verdomde voertuig versteek op 
die plaas nie! Hoe gaan hulle sonder ’n voertuig wegkom, 
Heinrich? Hoe?”  
 
Morrison gee Heinrich ’n baie sarkastiese kyk wat duidelik te 
kenne gee dat hy op hierdie oomblik die man se intelligensie 
ernstig bevraagteken.  
 
Hannes antwoord in sy plek. “Die helikopter moes land want 
ons brandstof is gedaan, maar dit is ’n mors van tyd om 
verder hier op die plaas te soek. Ek is seker hulle het reeds 
ontsnap. Hulle is reeds deur daardie opening met ’n voertuig. 
Dexter het ons laat weet want Windhond het julle sein 
verloor. Sy spoorsnyers het hulle spore gevind asook die 
spore van die voertuig waarmee hulle deur daardie heining is. 
Hulle het op die een of ander manier die gewrigsbande 
gebruik om ons eers wes op ’n dwaalspoor te lei. Ek dink die 
voortvlugtendes is intussen reeds deur daardie opening in die 
ooste terwyl ons die verkeerde sein in die weste gevolg het. 
Hulle het die gewrigsbande geruil en die hartpolse op die een 
of ander manier nagemaak. Ek is seker hulle is op die 
oomblik op pad terug PE toe. Ek weet net nie hoe hulle dit 
reggekry het nie, maar ek is seker hulle spore sal ons teen 
daglig alles vertel.” 
 
Morrison wys met sy wysvinger na Hannes. “Spyker op die 
kop en jy beter môre alle spore analiseer en my so spoedig 
moontlik inlig hoe hulle dit gedoen het en wie hulle gehelp 



het. Verdomp Heinrich! Kontak dadelik generaal Geldenhuis 
van die SADF en laat hulle onmiddellik so veel moontlike 
padblokkades van hier na Port Elizabeth opstel. Die eerste 
een moet so vinnig as moontlik opgestel word vóór die 
ingang na Wilgersfontein, want dit is die eerste kruising op 
die Port Elizabeth pad. Gou, voordat die bliksems daar 
uitkom! Stuur foto’s van die vreksels so vinnig soos nou! 
Ons moet hulle aankeer! Motiveer die generaal deur hom te 
oortuig hulle is terroriste wat moontlik op pad is met ’n 
lewendige kernwapen in daardie bussie. Ons vermoed hulle 
beplan om die hele Port Elizabeth op te plaas sodra hulle daar 
arriveer. Dit sal vuur maak onder daardie generaal se gat!” 
 
Hannes Haasbroek dink die kolonel gaan nou te vêr. 
“Kolonel, daar is kinders en onskuldige vroue saam met 
hulle. Dit is onverantwoordelik om daardie boodskap vir die 
generaal te gee. U stel hulle lewens in gevaar.” 
 
Morrison snou Hannes toe: “Fok hulle almal! Ek het nie ’n 
saak hoe ek hulle gaan stop nie, maar hulle stop, sal ek. Dit is 
nou duidelik dat hulle iets baie belangriks vir ons wegsteek 
en dit is ’n saak van internasionale belang hierdie. Daar wag 
’n ontnugtering op hulle. Hoekom dink julle is hulle op pad 
terug na Port Elizabeth?” 
 
Heinrich probeer: “Ek dink u was reg, die sonpanele en 
windturbines op daardie kleinhoewe is met ’n rede op die dak 
van daardie huis. Daar is ’n versteekte skuiling wat hulle wil 
bereik voordat die plaag uitbreek Vrydag om middernag.”  
 
Morrison knik. “Dit is reg, maar presies hoekom hulle deur al 
hierdie drama moes gaan om juis daar te gaan skuil, weet ons 
nie. Ek gaan seker maak dit gaan onmoontlik wees vir hulle 
om betyds in daardie skuiling te kom. Die plaag sal hulle 
oorval indien ons hulle nie voor die tyd met ’n padblokkade 
stop nie.” 
 
Hannes frons. “Wat bedoel Kolonel? Kolonel besef seker die 
personeel wat ons daar gaan ontplooi om hulle te verhoed om 
daardie skuiling binne te gaan, sal betyds moet terugvlieg 
sodat hulle hier sal wees voor die plaag uitbreek. Hulle 
beplan natuurlik om daar te wag tot ons mense vertrek het en 
dan gaan hulle op die laaste nippertjie daar inglip.” 



 
Morrison grynslag en skud sy kop heen en weer. “Tog nie. 
Dit is presies daar waar slim toe sy baas gaan vang en hulle 
heeltemal die pot gaan mis sit.” 
 
Daar is ’n gekraak oor die radio en Heinrich maak ’n paar 
verstellings en uiteindelik kom kaptein Dexter se stem weer 
duidelik deur: “Windhond hier, kom in.” 
 
Morrison skree: “Ons hoor jou Windhond, oor!” 
 
“Ons spoorsnyers het iets interessants ontdek. Daar is ’n 
klomp hondespore in die omgewing van die voertuig se spore 
waarmee hulle deur die opening in die heining weg is. Ons 
volg op die oomblik die hondespore en dit is duidelik hulle is 
oos voordat hulle noord gedraai het. Daar is een stel 
kleinerige stewelspore wat saam met die honde beweeg.” 
 
Morrison rek sy oë verbaas en kyk vir Heinrich. “Wat is die 
polsslag van ’n reuse boerboel, jou drol?” 
 
Vervolg volgende week uitgawe 55 
 



 
Voorbladfoto deur Jernej Graj @jernejgraj 
 
Hoofstuk 32 

 

“Wouter het seker gemaak dat ons nie kan wegkom nie. Ek 
het my baadjie oor die stoel gehang. Hy moes my 
immobiliseerder uit my baadjiesak gegaps het terwyl ons 
gedans het.” Hy frons en loop om die motor. “Die 
blikskottels, het al die wiele afgeblaas.” 

“Agge nee, nou moet ons weer teruggaan.” 

“Nee, so maklik gaan hulle nie hiermee wegkom nie.” 
Hy vryf ingedagte oor sy ken, loer na sy polshorlosie en 
verras haar met die breë glimlag. “Verskoon my, ek wil net 
`n oproep maak.” 



Sonnika wonder wat hy in die mou voer toe hy `n entjie 
verder gaan staan om te bel. 

Sy oë glinster toe hy terugkom en haar hand vat. “Kom, 
ons gaan wag vir die taxie by die hek.” 

“Waar gaan ons sonder die motor en bagasie?” 

Hy lag. “Dis Wouter se probleem. Ons is getroud en 
niemand gaan die dag vir ons bederf nie,” en met `n 
passievolle soen, smoor hy haar besware. `n Taxie hou met 
skreeuende remme langs hulle stil. Anton help haar in die 
motor, skuif agter langs haar in en trek die deur op knip. 
“Meneer, sit voet in die hoek, ek sal jou boete betaal.” 

Die jongman agter die stuur frons in die spieëltjie. “Ek 
hoop nie ek moes hiernatoe jaag om jou te help om die bruid 
te ontvoer nie?” 

”Nee, ontspan,” stel Anton hom gerus en lig hom 
kortliks in wat gebeur het. “Ons wil weg wees voor die ouens 
uitkom om te kyk wat van ons geword het.” Die jongman lag 
en trek vinnig weg. 

“Anton, wat vang jy nou weer aan? Jy`t my belowe jy 
sal jou wilde streke los? Waarheen gaan ons sonder die motor 
en bagasie?” Hy trek haar onder sy blad in. “Vertrou my, ek 
het `n plan, maar dis `n verrassing,” belowe hy. Sy leun met 
`n sug teen hom aan. Sy gee nie regtig om waarheen hulle 
gaan nie, solank sy net by hom kan wees. 

Sy is uitasem van opwinding toe sy heelwat later met 
haar hand in Anton sin agter hom in die nou trein gangetjie 
afloop. Hulle skaterlag toe hulle in die kompartement op die 
bank neerval. “Dankietog, ons is betyds,” sug Anton verlig. 

“Het jy gesien watter opskudding het ons op die perron 
veroorsaak? Veral toe jy my om die middel vat, my oplig en 
binne in die trein neersit.” 

“Ja. Ek sal nie verbaas wees as iemand besluit om die 
polisie te bel nie. Hulle dink seker ons loop weg om skelm te 
trou. Wouter hulle het ons eintlik `n guns bewys? Dis `n 
avontuur om ons eerste nag in `n trein deur te bring.” 



“Anton, jy verras my keer op keer, maar hoe het jy dit 
reggekry? `n Mens moet maande voor die tyd plek bespreek 
op die trein?” 

“Ek het Ben Msisisi gebel, hy is `n grootkop by Metro 
Rail, en hom gevra om vir ons plek te reël en toe vat ek `n 
kans en bel `n taxie.” 

“Ben is die man met die pragtige perde op jou plaas. 
Maar sê nou hier was nie plek vir ons nie?” 

“Ons sou reggekom het. Sy oë glinster toe hy die 
nommer skakel. “Wouter, ek en Sonnika slaap vannag op die 
trein. Jy en my neefs moet sorg dat my motor in 
Bloemfontein op die stasie is as ons moreoggend daar kom. 
Onthou net om eers die bande op te blaas.” Sonder meer, 
verbreek hy die verbinding en sit die foon op die bank bokant 
hulle neer. 

Sonnika lag. “Jy`s uitgeslape. Wat was sy se reaksie?” 

“Ek het die verbinding verbreek voor hy tot verhaal kon 
kom. Maar, moenie bekommerd wees nie, ek ken Wouter. 
Die Range Rover sal more op die stasie wees as ons daar 
kom.” “Ek wens ek kon sy gesig sien.” 

Anton vou sy sakdoek voor haar oop. “Ek het darem `n 
skoon sakdoek om ons mee af te droog. En jy kan my hemp 
leen as jy vannag `n draai wil loop.” 

Sy rits haar handsak oop en pak die inhoud vermakerig 
voor hom op die tafel uit. “Kyk, wat het ek. `n Pakkie 
tandestokkies,`n mondspoelmiddel, PA gel vir ons hande, 
tissues, `n kam, parfuum en `n lipstiffie. Hoe`s daai?” 

Anton lag. “Bêre jou goed, hier kom die 
kaartjiesondersoeker.” Toe die man uit is; maak hy seker die 
deur is gesluit. Hy trek sy baadjie uit, haal sy das af en gooi 
dit op die oorkantse bank neer, toe volg sy hemp. Sonnika se 
oë hang aan hom toe hy oor haar buk. Hy stoot haar trourok 
tot in haar middel op en streel met oop handpalms oor haar 
kaal magie. Met oë wat middernagblou in hare vonk, buk hy 
oor haar en soen haar talmend op haar kaal naeljie. Sy voel 
hoe hy haar wegvoer in `n dwarrelwind van ekstase. 



 

Epiloog 

“Anton, ek het nooit gedink ons twee sal twee jaar en nege 
maande later weer op dieselfde bank in die kerk sit nie,” 
fluister sy.  

Hy glimlag. “Dit was gaaf van die kosteres om die bank 
vir ons oop te hou en hierdie keer is dit jy wat my hand 
vashou. Ontspan, dis ons groot oomblik.” 

Toe dominee Malan die doopouers vra om vorentoe te 
kom, staan hulle op en loop na die preekstoel. Hulle is die 
enigste paartjie wat doop. Die boodskap gaan oor Jesus se 
vermaning om nie die kindertjies te verhinder om na Hom toe 
te kom nie. 

Toe Dominee sê die kinders kan ingebring kom, draai 
hulle albei vol afwagting om. Daar is `n beroering in die kerk 
toe die twee oumas die tweeling inbring. Sonnika se ma gee 
Zandré vir haar aan. Sy koester die witkoppie teen haar 
skouer, en trek die dooprokkie reg. Sy sien hoe Anton gretig 
vorentoe tree en Gunter by sy ma aanvat. Die swartkop 
seuntjie, uitgevat in `n wit broekpakke skop met sy beentjies 
en lag oopmond met sy pa. Anton straal en streel met sy vry 
hand oor sy dogter se krulkoppie. Sy oë is onnatuurlik blink 
toe hy na sy skraal vroutjie langs hom kyk.  

Sonnika glimlag vir hom. Sy is so dankbaar sy kon vir 
haar opwindende man die kinders gee wat hy so begeer het. 
Dis `n geskenk van die Skepper om deel te kan wees van die 
misterie van lewe.  
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