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HELMARS - Deel 02 
 
Joos sê vir Neels en Org. 
“Ek het geweet die dood moet die een of die 

ander tyd ’n mens inhaal, maar ek het nie gemeen ek 
sal net vyf uur kry om oor my sondes na te dink 
nie.” 

 
55. Die cul-de-sac 
 
Chloe stap in en sien daar is drie stoele voor 

Morrison se lessenaar. Hy staar haar snaaks aan asof 
daar iets nie pluis is met haar nie en sy vra terwyl sy 
gaan sit. “Wat is aan die gang, Kolonel?” 

Hy praat koel en kalm. “Vertroue is baie 
belangrik veral in die omstandighede waarin ons ons 
binnekort gaan bevind. Ons moet weet wie ons kan 
vertrou en lojaliteit gaan hand aan hand met 
vertroue. Stem jy saam, Chloe Eastwood? Kan ons 
jou vertrou? Is jy ’n lojale persoon?” 

 
Die wraak is myne - Hoofstuk 1: Hannes. 



 3 

Die klein mannetjie lei hom sekuur tussen die 
rommel deur na nog ‘n skynbaar ondeurdringbare 
muur. Dan klop hy drie keer aan die muur en staan 
terug. Oomblikke later swaai ‘n deur in die muur 
oop en hulle stap vinnig binne. 

 Die deur gaan onmiddellik agter hulle toe. Hulle 
is oombliklik in ‘n ander wêreld. Die wêreld van 
Smiley. 
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Kopiereg @ Pieter Haasbroek (2019) 
Aanlyn winkel:  
https://sqrindle.com/category/fiction-and-literature 
Webwerf: 
 https://www.softcoverbooks.co.za 
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Hoofstuk 2 - HELMARS 
 
Deel 2 
 
Nou is die maneuver van die Bormoen-ruitery 

voltooi. Op driehonderd tree het hulle stilgehou en 
hulle het nou ’n sterk kring rondom die Legioen-
vierkant gevorm. 

Een van die ruiters breek uit en kom na 
Monclaire toe aangery. Daar is goue draad op sy wit 
en rooi mondering ingelê en hy is heelwat ligter van 
vel as die gewone Arabiere. Daarby is sy 
gelaatstrekke ook fyner. 

“Hoekom kap hulle nie sommer daardie vuilgoed 
om nie?” fluister Org vir Joos, maar Joos luister 
hierdie keer nie. 

Terwyl hy na hierdie windmaker-Bormoen staan 
en kyk, kry Joos ’n koue gevoel deur hom, ’n haat 
wat hy byna nie kan keer nie. Dit is ’n haat wat hy 
partykeer lank kan vergeet, maar wat dan eindelik 
maar weer na hom toe terugkom. Dit is ’n haat wat 
hom by die Vreemdelegioen laat aansluit het. 

In sy verbeelding sien Joos weer ’n man wat al 
jare dood is. Hy sien weer sy broer Andries, ’n 
jongeling wat totaal anders was as hy, Joos. Daardie 
broer van hom het behep geraak met ’n sending. Dit 
het by hom ’n obsessie geword. Hy was nie tevrede 
om na Kenia of een van daardie gebiede te gaan nie, 
die tradisionele gebied van die Suid-Afrikaanse 
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sendelinge nie. Nee, hy het dit in sy kop gekry om 
na Noord-Afrika te kom. 

Joos voel die hitte in hom groter word. Sy broer 
is hier vermoor, in hierdie godverlate kontrei. Daar 
is gerugte dat hy in opdrag van niemand minder as 
El Dowla vermoor is nie. 

Hy is nie net vermoor nie. Voordat hulle hom 
vermoor het, het hulle hul eers met hom vermaak, 
hom gemartel en hom gebreek. Daar was proteste en 
’n ondersoek, maar die Bormoen ontken eenvoudig 
dat hulle iets met die moord op hierdie sendeling te 
doen gehad het en daar rus die saak nog altyd. 

Maar Joos het al die jare geweier om die saak te 
laat rus. Dit is waarom hy nou hier staan tussen 
hierdie klompie soldate, wat besef dat hulle reg in 
die kake van die dood kom vasloop het. 

By hom is daar nou nie vrees nie. By hom is daar 
nou net die vooruitsig op wraak. As dit nie is op 
hierdie ellendeling El Dowla nie, dan minstens op 
party van hulle wat dalk meegedoen het aan die 
moord op sy broer, of op hul kinders, of op hul 
vaders. 

Die Bormoen kom hou ’n tree van Monclaire af 
stil. Hy tel sy glinsterende kromsabel hoog bo sy 
kop op, by wyse van ’n formele saluut. Monclaire en 
L’Ame beantwoord dit deur hul eie kort swaarde 
omhoog te stoot. 
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Die Arabier praat op Frans met Monclaire. Hy 
praat nie lank nie en Monclaire se antwoord is ook 
kort en bondig. 

Toe hy sy perd met die hakke steek, glimlag 
daardie Arabier. Selfs onder sy baard en onder sy 
blas vel, het Monclaire se gesig bleek geword. Dit 
kan hulle almal sien en Monclaire kan dit nie vir 
hulle wegsteek nie. 

Monclaire loop en tik senuweeagtig met sy kort 
swaard teen sy been terwyl hy na die vierkant 
aangestap kom. 

Op sy bevel draai hulle almal om en kyk na hom. 
Hy staar lank in die sand vas en dan maak hy sy keel 
skoon en begin met hulle te praat. 

“Manne van die Legioen,” sê Monclaire met ’n 
treffende kalmte. “Julle kan self sien wat by Fort 
Ney aan die gang is. My is nou net meegedeel dat 
tensy die garnisoen presies op die middag oorgee, 
dit is oor vyf uur, hulle aangeval sal word. Die 
Bormoen dreig om die garnisoen uit te moor. As 
hulle egter oorgee, sal hulle veilig na Dini Sadazi 
kan terugkeer. Ek hoef julle nie te sê wat die 
antwoord van die garnisoen was nie. Die fort is deel 
van Frankryk en dit sal verdedig word tot die laaste 
man toe.” 

Monclaire swyg ’n bietjie en dan praat hy verder. 
“Vir ons hier het die Bormoen wat nou net met 

my gepraat het, ook ’n boodskap. Hy het ons 
aangeraai om hier pad te gee. As ons nie saam met 
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die garnisoen op die middag uittrek nie, sal ons ook 
uitgemoor word. Dit is nie vir my nodig om aan die 
manne van die Legioen kinderstorietjies te vertel 
nie. Teen ’n mag soos daardie is daar vir die fort 
weinig hoop. Vir ons hier op die kaal sand is daar 
nog minder hoop. Ons is heeltemal omsingel, soos 
julle sien. Dit is dieselfde met die fort. Die garnisoen 
gaan veg tot die laaste man. Ons gaan dieselfde 
doen. Sterkte, mes legionnaires.” 

Dan is daar ’n lang stilte. Dit is die swye van baie 
manne wat snaakse lewens gelei het en wat nou voor 
die poorte van die ewigheid staan. Dit is die swye 
wat altyd daar is voor die onvermydelike uiteinde. 

Die spanning word verbreek deur iemand wat 
iewers in die vierkant hoes. Daar kom ’n beweging 
deur die geledere van die Legioensoldate. Manne 
gaan vinnig op die sand lê of staan in groepe of gaan 
sit op hul hurke. Hulle gesels sag en kalm. Daar is 
by hulle nou ’n vreemde fatsoenlikheid. Daar word 
nie gevloek nie en daar is nie ’n bakleiery nie, iets 
wat in die Legioen heeltemal vreemd is. Hulle is 
opgelei om te dood en om, indien nodig, self te sterf. 
Op hul dag het hulle al baie gedood. Binnekort sal 
hulle weer dood uitdeel. 

Joos sê vir Neels en Org. 
“Ek het geweet die dood moet die een of die 

ander tyd ’n mens inhaal, maar ek het nie gemeen ek 
sal net vyf uur kry om oor my sondes na te dink 
nie.” 
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Hy trek sy speelkaarte hierdie keer almal uit en 
skommel hulle. Hy doen dit die keer openlik. Nou 
sal niemand hom meer daaroor bekommer nie. 

Hy lê die kaarte doelloos op die sand en gooi, 
want niemand stel nou besonder baie belang in ’n 
spel met kaarte nie. Marleigh, die Engelsman, het 
hier na die drie toe gekom en hy en Org en Neels lê 
en rook aan swart sigaartjies. 

“Ek skat ons het maar min kans om hier uit te 
kom, of hoe?” verneem Marleigh. 

Neels wuif met sy groot hand in die rigting van 
die Bormoen. “Hoe lyk dit vir jou, boet? Dalk sal 
ons ’n uur kan uithou, straks bietjie langer. Daarna is 
dit klaar met kees.” 

“Ja,” sê Org. “Nou is dit die tyd vir beroemde 
laaste woorde.” 

Die Engelsman lag kortaf. Hy praat soos die 
meeste Engelse universiteitsmanne uit die hoër stand 
praat. Eers het hulle sy been daaroor getrek, maar 
nou nie meer nie, want in die Legioen raak ’n mens 
aan die meeste dinge gewoond, selfs aan ’n 
buitengewone Engelse aksent. 

“Ek het geen beroemde laaste woorde nie,” sê 
Marleigh. “Ek het net gedink dat wanneer ek hier 
klaar gedien het, ek terug huis toe sou kon gaan. Toe 
ek by hierdie leër aangesluit het, was ek nie juis 
gewild by my familie nie.” 

Marleigh het nog nooit iets oor sy verlede gesê 
nie en niemand het hom nog ooit daarna gevra nie. 
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Daardie soort ding doen jy nie in die Legioen nie. 
Dit word net nie gedoen nie. Dit is heeltemal taboe. 

Maar Marleigh wil nou oor sy verlede gesels, 
want hy het ’n begeerte om dit te doen. 

Neels is natuurlik nie ’n genie nie. Met verstand 
is hy maar swak bedeel. Hy het egter die krag om 
drie manne tegelyk aan te pak en diep in sy binneste 
het hy ’n streep van liefdevolheid teenoor sy 
medemens. Hy is die soort man wat jou kakebeen sal 
afslaan as jy hom kwaad maak, maar wat later vir 
jou blomme na die hospitaal sal bring. 

Neels sê. 
“Praat as jy wil praat, jong. Dit sal aan niemand 

’n vaal kol maak nie. Ek skat nie een van ons het by 
hierdie leër aangesluit ter wille van ’n ruskuur nie.” 

Marleigh druk sy sigaartjie in die sand dood.  
“Dit was skuld,” sê hy. “Jy weet hoe dit is. Ek het 

geld geleen en toe kon ek dit nie terugbetaal nie. Ek 
het deurmekaar geraak met knape wat goed uit groot 
woonhuise verwyder het. Daar by ons is baie groot 
woonhuise, soos jy seker weet. Hulle het my twee 
jaar tronk toe gestuur. Toe ek uitkom, kon ek 
niemand meer in die gesig kyk nie. Daarom het ek 
hierheen gekom.” 

Neels gee Marleigh weer ’n sigaartjie. Hy praat 
aanvanklik nie, maar later sê hy. 

“Die meeste van ons het maar die een of ander 
tyd iets gedoen waarop ons nie baie trots is nie.” 
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Hy swyg dan en hy sien Marleigh na hom staar 
en hy verstaan dan dat hy teenoor die Engelsman 
nou ook inligting verskuldig is. 

“Ek en Org hier, ons het nie juis iets gedoen nie,” 
sê Neels.  

“Toe ons in die Tweede Wêreldoorlog in Italië 
klaar was, was ons nie lus vir huis toe gaan nie. Ons 
het geen bande daar wat ons bind nie. Ons het gehou 
van die militêre lewe. Dit is gevaarlik, maar jy het 
sekere vryheid. Toe het ons by hierdie leër kom 
aansluit. Ons was al baie dae jammer, maar ons hou 
maar uit. Aan die einde van hierdie termyn wou ons 
spore maak, terug huis toe. Daar is nou groot uraan-
myne in ons land. Ons het so gehoor en ons koppe 
staan daarnatoe. Waar daar uraan is, is daar geld, so 
sê hulle.” 

Hy swyg en kyk na Joos.  
“Hy,” sê Neels en beduie in die rigting van Joos 

wat met sy kaarte lê en toor, “het hiernatoe gekom 
om wraak te neem. Hulle het sy broer in hierdie 
wêreld vermoor. Hy was glo ’n sendeling of iets van 
die aard.” 

’n Entjie van hulle af lê Org met Kaproeski die 
Rus en gesels. Hy vertel die Rus van ’n nooi wat hy 
in Algiers ontmoet het. Die Rus kan geen kop of 
stert uitmaak van wat Org gesels nie, maar Org 
babbel maar gelukkig voort. 

“Ek het goed met haar oor die weg gekom,” 
vertel Org, “totdat hierdie ellendige Riff my oog 
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uitgeskiet het. Toe wil sy mos niks verder met my te 
doen hê nie, reken ’n bietjie!” 

Hy steek sy sigaartjie weer op, wat so onder die 
praat doodgegaan het. 

“Ja,” sê Org. “Een aand sit ons twee in die kafee 
en wyn drink en sy is toe weer doodverlief op my, 
toe ek my nuwe glas-oog ingesit het. Maar sal die 
vervloekste ding dan toe nie uitval en binne in haar 
wynbeker beland nie! Sy vis hom daar uit en gooi 
hom eenkant toe. Dit spring toe op die kliptafel, 
vlieg weg en gaan val mooi voor by die rok van ’n 
ou kropduif in. Dit was nou ’n affêre! Dis toe dat ek 
die dik vrou gaan heen en weer skud om my glasoog 
uit haar uit te skud. Ek het my oog gekry, maar hulle 
het my uit die kafee uitgegooi en tot vandag toe het 
ek nog nie weer daardie nooi van my gesien nie. 
Kan jy glo!” 

Hulle praat om die vrees weg te praat en hulle rep 
nie ’n woord van die naderende gevaar nie. Hulle 
praat net oor alledaagse dinge wat vir hulle van 
belang is. 

Sersant Duparne sit naby die middel van die 
vierkant. Die naaste aan hom is Monclaire en 
L’Ame. Duparne is altyd alleen. Behalwe as hy 
moet, het niemand hom nog met iemand sien praat 
nie. 

Duparne se rewolwer lê op sy skoot. Hy sit en 
staar na die sand tussen sy knieë, maar hy sien nie 
sand raak nie. Hy sien dinge ver in sy verlede raak 
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en sy verlede kom by hom verby, vol en heel en hy 
probeer daar genot uit kry. Hy probeer nog ’n slag 
aan sy verlede vashou om te sien of daar nie iets in 
is wat die moeite werd was nie. 

’n Soldaat merk Duparne se houding op. 
“Kyk ’n bietjie daardie vloek,” sê die soldaat. 

“Hy is net so vrek bang soos die res van ons, maar 
hy steek dit goed weg. Hy sit daar soos een van 
Napoleon se generaals, kamma sonder vrees en baie 
grootman.” 

“Jy ken Duparne nog duidelik nie, ou maat,” sê ’n 
ander soldaat. “Hy is uit die duiwel gebore en die 
duiwel ken nie vrees nie. Duparne ken nie vrees nie. 
Dit is iets wat vir hom nie bestaan nie. Ek wens ek 
was so. Dit is al wat ek van Duparne begeer, niks 
meer nie.” 

Duparne kan hulle nie hoor nie, maar byna asof 
hy hulle hoor skinder het, ruk hy sy kop omhoog en 
sy oë brand op die manne hier om die vierkant. Dan 
kyk hy uit in die rigting van die Bormoen. Hy staan 
vinnig op, sy gesig skielik ’n bietjie bleek en 
gespanne. 

“Ons uur het geslaan, mon capitaine,” sê Duparne 
byna onverskillig vir Monclaire. “Die Arabiese 
honde klim reeds in hul saals...” 

 
Vervolg volgende week in uitgawe 56 
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Voorblad foto deur Racheal Lomas @maven_designs 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 
55. Die cul-de-sac 
 
Chloe is besig om in die gimnasium op haar rug 

met Jane te stoei wat bo-op haar probeer om haar in 
’n onmoontlike posisie in te dwing toe sy stewels 
sien en agterkom iemand staan langs die oefenmat 
vir hulle en kyk.  

Sy fluister vir Jane: “Wag eers! Iemand is hier.” 
“Nee, ek val nie vir daardie een nie. Probeer jy 

my nou op ’n goedkoop manier ore aansit?” 
“Nee regtig, kyk!” 
Jane kyk vinnig om en sien Hannes Haasbroek 

staan vir hulle en kyk. Sy los, staan op en trek Chloe 
ook op. Hulle staan papnat gesweet nader en Chloe 
vra: “Hallo, Hannes, wat het aangegaan gisteraand? 
Ek hoor daar het van ons besoekers verdwyn. Wie is 
almal weg en hoekom?” 

Hannes ignoreer haar vraag. “Julle twee moet 
dadelik saam met my kom! Die kolonel wil julle 
onmiddellik sien.” 

Jane frons. “Hy sal eers moet wag. Ons gaan eers 
stort. Kyk, ons is papnat gesweet.” 

“Ek het gesê: onmiddellik!” 
Jane draai haar rug op Hannes en begin aanstap 

na die storte. 
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Hannes se stem klink dringend: “Jou vriende se 
lewens hang aan ’n draadjie indien julle nie 
onmiddellik saamwerk nie. Indien julle enigsins vir 
hulle omgee, sal julle onmiddellik saam met my 
kom.” 

Jane steek vas en draai weer terug, maar voordat 
sy iets kan sê, reageer Chloe: “Kom Jane, nie ’n 
woord verder nie. Kom ons gaan hoor wat aangaan.” 

Hunter sit teenoor Heinrich by sy lessenaar soos 
hulle die mobiele hoofkwartier binnekom en hy knip 
vir hulle oog terwyl die Duitser hulle aanstaar. 

Hannes wys hulle moet op die oop stoele daar by 
hom gaan sit. “Wag solank hier! Die kolonel wil 
julle een vir een sien.”  

Hy verdwyn in die aangrensende kantoor. 
Hulle gaan sit en kyk vas in die reuse Duitser wat 

nie ’n woord sê nie. Chloe voel soos ’n stout 
dogtertjie wat voor die skoolhoof se kantoor wag. 
Wat het Hannes bedoel dat hulle vriende se lewens 
in gevaar is? Sy dink terug aan Kadin wat haar so 
liefdevol omhels het en sy voel bekommerd. 

Hannes kom uit en los die kantoordeur oop en hy 
wys na Chloe. “Chloe, gaan asseblief in; die kolonel 
wag.” 

Chloe stap in en sien daar is drie stoele voor 
Morrison se lessenaar. Hy staar haar snaaks aan asof 
daar iets nie pluis is met haar nie en sy vra terwyl sy 
gaan sit. “Wat is aan die gang, Kolonel?” 
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Hy praat koel en kalm. “Vertroue is baie 
belangrik veral in die omstandighede waarin ons ons 
binnekort gaan bevind. Ons moet weet wie ons kan 
vertrou en lojaliteit gaan hand aan hand met 
vertroue. Stem jy saam, Chloe Eastwood? Kan ons 
jou vertrou? Is jy ’n lojale persoon?” 

Chloe knik. “Ek is baie lojaal en baie 
betroubaar.” 

Morrison buk en tel iets op en die volgende 
oomblik plaas hy twee modderige stewels voor hom 
op die lessenaar en Chloe begin kliphard lag. 

Morrison lyk verbaas oor haar reaksie: “Wat is so 
snaaks, Chloe?” 

“Jy wat my skoene gesteel het! Dit is wat baie 
snaaks is, Kolonel.” 

“Hoekom dink jy sit ek hierdie steweltjies op my 
lessenaar hier voor jou? Ek is verheug jy ontken ten 
minste nie dat dit jou voetjies is wat daarin 
rondgeloop het gisteraand nie. Dit was nogal baie 
interessant waar hulle orals rondgeloop het.”  

Hy wag op haar reaksie met ’n strak gesig. 
Chloe voel sy gaan nou te vêr maar voordat sy 

haarself kan keer glip dit uit: “Sarkasme pas nie by u 
haarstyl nie, Kolonel.” 

Sy bewonder sy selfbeheersing want hy ontplof 
nie, maar antwoord kalm: “Wat het jy vir jouself te 
sê, Chloe? Hoe kom die kloutjie by die oortjie? Jy 
wat kamma so verskriklik betroubaar en lojaal is?” 



 18 

“Julle spoorsnyers het natuurlik ons spore reeds 
geanaliseer en julle weet nou dat ek daardie agt 
mense help ontsnap het. U het die arme mense se 
regte geskend deur hulle onoffisieel onder huisarres 
te plaas en hulle het my hulp gevra en ek het hulle 
gehelp. Ek is jammer, maar soms bots die belange 
van partye wat jou lojaliteit vereis en dit was agt 
teen een. Sovêr ek weet, het hulle u niks aangedoen 
nie en verdien nie om hier vasgekeer te wees en deur 
julle afgeluister te word nie. Sies! Dit was werklik 
nie mooi van u om hulle so lelik te mishandel nie, 
Kolonel. Dus het hul belange geseëvier in my 
besluitneming en al wat ek nou kan doen om 
daarvoor te vergoed is om doodeerlik met u te wees. 
Dit was alles ekke, Chloe Eastwood, whêna.” 

Morrison knik sy kop saaklik. “Jy kon dit nie 
alleen doen nie. Wie het jou gehelp?” 

“Dit was net ek.” 
“Kak storie! Moenie stront praat nie! Jy het nou 

net vir my vertel en die minste wat jy kan doen, is 
om eerlik te wees en nou lieg jy blatant in my gesig. 
Ek sal jou sê wie jou gehelp het: jou ou vriend en 
vertroueling majoor Hunter want ons het ’n bietjie 
navorsing gedoen en weet goed dat julle al ’n lang 
pad saam loop. Verder: hy en Nico gaan weer vêr 
terug in die geskiedenis en so steek die stukkies van 
die legkaart in mekaar. Hunter is natuurlik die 
meesterbrein agter hierdie hele operasie. Ons weet 
hy is ’n oud- recce maar toe vang slim sy baas en 
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julle almal trap saam met hom in die kak en julle 
gaan nou skyt, glo my. En wie het nog gehelp?” 

“As jy so sê; wie is ek om te stry. Dit was net ons 
twee stoute kabouters.” 

“Moenie vir my lieg nie, wie nog?” 
“Dis al.” 
“Wie het die plaasheining geknip en die voertuig 

vir hulle gereed gelos? Wie het die aandag van 
Dexter en sy troep afgelei wat in die skuur gaan 
ondersoek instel het terwyl hulle in die stoorkamer 
weggekruip het? Wie het die honde teruggeroep 
hondehokke toe?” 

“Ek is beïndruk, Kolonel! Julle ken julle storie. 
Gaan julle nou ons menseregte óók skend soos 
daardie arme mense vir wie ons teen jou molestering 
gehelp het. Dit klink asof julle reeds alles uitgepluis 
het. Waarom my nog uitvra?” 

Morrison handhaaf sy saaklike houding. “Die 
skuldiges is: Chloe, Jane, Hunter, Ronnie en Lyle. Is 
ek reg?” 

“Indien u so sê; wie is ek om te stry?” 
Morrison druk die knoppie van sy interkom. 

“Heinrich, stuur die ander twee ook in.” 
Hunter en Jane kom binne en gaan aan 

weerskante van Chloe sit.  
Morrison verduidelik: “Reg, Chloe het my reeds 

alles vertel en ek weet wie die skuldiges is. Ek sal 
julle binnekort inlig wat ons gaan doen omtrent julle 
hoogverraad, maar vir eers is daar net twee dinge 
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wat nou kan gebeur met julle vriende: óf hulle is 
gelukkig en ons keer hulle voor by ’n padblokkade 
óf hulle gaan deur tot in Port Elizabeth en wag tot 
die laaste oomblik voor die plaag uitbreek om die 
geheime skuiling te probeer binnegaan. Die tweede 
opsie gaan egter in hulle gesigte ontplof en hulle 
almal se einde beteken en dit is hoekom julle nou 
hier is. Julle is hulle enigste hoop op oorlewing.” 

Chloe frons. “Wat bedoel u?” 
“Ek het gereël met die SADF en hulle is op die 

oomblik op daardie kleinhoewes en weet nie van die 
plaag wat Vrydagaand om middernag kom nie en 
gaan daar bly. Julle vriende sal dus nie toegang tot 
hul skuiling kan verkry nie en is daarom gedoem. Ek 
waarborg julle nou die plaag gaan hulle Vrydagaand 
om middernag oorval. Ek sal nie daardie troepe voor 
dan verwyder nie!” 

Hunter praat nou: “Ek neem aan ons is hier omdat 
jy met ons wil onderhandel en jy gebruik ons 
vriende nou as jou troefkaart. Jy weet nie hoekom is 
dit so belangrik vir hulle om juis daardie skuiling 
binne te gaan voor die plaag kom nie. Wat is ons 
waarborg dat jy daardie troepe gaan verwyder indien 
ek jou gaan vertel? Terloops, dis net ek wat die regte 
rede weet? Die res het my net gehelp om die mense 
te help om betyds daar uit te kom.” 

Morrison sit vorentoe in sy stoel. “Gee my ’n 
goeie rede wat sin maak en ek verwyder daardie 
troepe. Gee my ’n swak rede en hulle word 
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Vrydagaand mensvreters saam met die res van Port 
Elizabeth se bevolking.” 

Hunter dink so bietjie en dan antwoord hy: “Jy is 
reg! Ek het nou geen ander keuse as om jou te sê wat 
aangaan nie. Professor Johan de Ridder wag daar op 
hulle.” 

Morrison slaan sy lessenaar opgewonde met sy 
vuis. “Ek het dit geweet, gaan voort!” 

“Hy vertrou jou om die een of ander rede glad nie 
en dit is hoekom hy hierdie inligting geheim wou 
hou tot die laaste oomblik. Jy het ons egter nou in ’n 
netelige posisie geplaas en daarom het ek geen keuse 
as om ons geheim met jou te deel nie. Johan het ‘n 
baie belangrike missie om te vervul en hy vertrou 
net daardie spesifieke agt mense om hom daarmee te 
help. Nadat die goed wat uit die lug geval en die 
plaag versprei het, effektief uitgesterf het, moet hulle 
uit daardie skuiling kom en hulle missie begin. Daar 
is nie ’n kuur vir die virus wat ons beskawing nou 
gaan verwoes nie, maar die okkult het dit Johan se 
missie gemaak om hulle te help om uiteindelik ’n 
kuur te ontwikkel wanneer dit tyd is sodat hulle 
uiteindelik die hel op aarde kan beëindig. 

“Daar is altyd een persoon uit ’n paar honderd 
duisend wat een of ander spesiale genetiese toestand 
het wat daardie persoon ’n natuurlike immuniteit gee 
teen ’n spesifieke virus. Daardie persoon kan die 
virus opdoen en saamdra en ander mense aansteek 
en siek maak, maar ondervind nie dieselfde 
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simptome nie en word nie dodelik siek van daardie 
spesifieke virus nie. Johan se missie is om sulke 
draers onder die mense wat oorleef, te soek. 
Wanneer hy so ’n draer vind, moet hy dáárdie draer 
dadelik by dieselfde span deskundiges kry wat die 
virus oorspronklik ontwikkel het.  

“Hulle gaan dan as ’n span saamwerk en die 
DNA van die draer gebruik om ’n teengif te maak en 
die plaag te beëindig. Dit is presies wat aangaan en 
ek sien geen rede hoekom jy hulle moet verhoed om 
daardie skuiling binne te gaan nie, want hulle doen 
dit om ons almal eendag van die hel wat binnekort 
gaan begin, te bevry. Daardie tien mense se 
bedoelings is dus suiwer en eerbaar, Kolonel, en as 
ek jy is, sal ek hulle eerder help as om in hulle pad te 
staan.” 

“Hoekom moet hulle juis daardie skuiling 
gebruik? Hoekom het hulle nie die Johan-vent 
hierheen gebring nie?” 

“Hierdie plaas is minder veilig. Daardie skuiling 
gaan 100% veilig wees totdat die plaag gestabiliseer 
het en slegs van mens tot mens aansteek. Hulle 
beplan om oor ’n maand hierheen te kom wanneer 
hulle voorrade uitgeput is en hulle dan daardie 
skuiling moet verlaat.” 

“Hoekom vertrou hy net daardie agt mense? Ons 
sal hom baie beter kon beskerm en help met sy 
missie?” 
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“Wel, ek hoop u sal hulle help wanneer hulle 
terugkeer oor ’n maand, maar dit is ’n snaakse storie 
hoekom hy sy missie wil begin slegs met daardie agt 
mense. Jy gaan dit moeilik glo, maar die man is 
opgeneem in ’n ruimteskip wat vanaf ’n ander 
beskawing gestuur is. Binne daardie ruimteskip was 
’n kristalbal waarop hy sy hande kon sit en soos hy 
keuses maak, wys die kristalbal die alternatiewe 
toekomstige uitkomste. Die beste uitkoms wat die 
toekoms vir hom inhou, is waar die plaag begin met 
slegs hulle tien mense in daardie skuiling.” 

Morrison kyk Hunter ’n rukkie stomgeslaan aan. 
“Dink jy nou regtig ek moet daardie snert wat jy nou 
net kwytgeraak het, glo? Beam me up Scotty Star 
Trek snert?” 

Hunter trek sy skouers saaklik op: “Waar is jou 
poligraaftoetser? Laat ek raai: dit is seker Heinrich. 
Laat hom my nou toets! Alles wat ek jou nou vertel 
het, is die waarheid of jy dit nou wil glo of nie. Daar 
het snaakse dinge gebeur wat moeilik is om te 
verklaar en ek is seker Nico moes julle reeds 
daarvan vertel het. Julle weet van Kadin, Billy en 
Michael se ervaring met Vipracitti, die eienaardige 
profeet wat die leier is van die okkult. Julle weet 
seker die man het bonatuurlike hipnotiese vermoëns, 
onder andere. Hy het tot dusvêr die verloop van sake 
gemanipuleer deur aan hulle drie in hul drome te 
verskyn. Ek vermoed dit is wat hulle so belangrik 
gaan maak vir die sukses van hul moeilike missie. 
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Die okkult dra hulle belange op die hart om 
uiteindelik ’n kuur te vind en ek het net die gevoel 
dat daardie spesiale konneksie wat hulle met die 
profeet het, hulle gaan help om te oorleef en sukses 
te behaal.” 

Stilte volg toe Hunter klaar verduidelik het en 
Morrison hou hulle met opset aan ’n lyntjie terwyl 
sy oë emosieloos heen en weer oor hulle dwaal voor 
hy uiteindelik weer iets sê: “Wat gaan ons met julle 
doen? Binnekort gaan daar anargie en pandemonium 
heers en ek sal met ’n ysterhand moet regeer. Ek sal 
hierdie geleentheid moet gebruik en ’n ordentlike 
voorbeeld moet maak van julle want ons kan nie 
verraad of muitery in die toekoms bekostig nie. Ons 
het julle grasie gegee en kyk wat is die gevolge. Ons 
sal die gemeenskap nou moet wys wat gebeur met 
oortreders.”  

Morrison grynslag vir Chloe: “Jou honde gaan ’n 
groot bate vir ons wees in die toekoms maar jy het al 
my vertroue in jou geskend. Ek moet hulle eintlik 
nou almal vrek skiet, maar hulle is te waardevol. 
Tóg, ek dink nie ek het 10 nodig nie. Wat is daardie 
twee ou honde van jou sê name nou weer? Batista en 
Buddy. Ek gaan jou dwing. Jy gaan self daardie 
twee honde voor ons almal doodskiet en laat dit nou 
vir jou ’n goeie les wees om my nooit weer te 
dwarsboom nie. Wat dink jy, Chloe? Miskien kan ek 
só jou lojaliteit afdwing aangesien dit nie vanself 
kom nie. Jy sal van nou af weet die kolonel is die 
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belangrikste en vereis al jou betroubaarheid en 
lojaliteit, punt klaar!” 

Chloe word yskoud en kyk hom verstom aan te 
bang om te antwoord. Sy hoop hy bluf net. 

Morrison kyk na Hunter en Jane. “Julle is 
aangestel as die gemeenskap se polisie, maar 
julleself verbreek die reëls. Julle het geen dissipline 
nie; dit is ongehoord! Dieselfde geld vir julle, die 
kolonel is die belangrikste persoon op hierdie basis. 
Die kolonel se woord is wet en sal tot op die punt 
nagekom word. Indien nie; sal daar altyd gevolge 
wees. Julle het seker gesien daardie sinkplaat 
geboutjie sonder vensters met die sementvloer wat 
ons daar in die oop veld onder die Afrika-son 
opgerig het. Dit is ons voorlopige aanhoudingsel 
waar ons oortreders gaan straf. Ons noem dit Die 
Kas. Die son bak daardie sinkplaat vuurwarm en dit 
word soos ’n oond daarbinne. Ek gaan nou drie 
voetsoldate daar aanstel wat 24/7 daar sal wagstaan 
en ons gaan Die Kas van nou af gereeld inspan om 
dissipline te handhaaf. Hunter en Jane, julle gaan 
nou dadelik vir Lyle en Ronnie arresteer en opsluit 
in die Kas tot verdere kennisgewing. Hulle sal ’n 
voorbeeld wees vir die res van die gemeenskap oor 
wat gebeur met, soos Chloe hulle noem, Stoute 
Kabouters.  

“Hunter en Jane, ons sheriff en sy deputy; ek sal 
sorg hierdie gemeenskap gaan julle verag en haat, 
want julle wou mos die jop hê en nou het julle hom 
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gekry. My reël is eenvoudig van nou af in hierdie 
gemeenskap: indien mense oortree, is dit Kas toe 
met hulle; maak nie saak wie dit is nie. Indien die 
Kas nie help nie en hulle oortree weer, dan word 
daardie persone verban en uitgeskop van die plaas 
af. Hulle sal dan moet probeer oorleef daar buite en 
julle sal orde handhaaf of julle loop dieselfde paadjie 
en ek stel iemand anders aan in julle plekke.  

“Intussen is my soldate besig om alle 
wooneenhede te deursoek en alle slimfone af te 
neem. Hulle gaan julle nou ook na julle eenhede 
eskort en julle slimfone sal ook gekonfiskeer word 
en die plaas se landlyn is ook reeds afgesny. Dus het 
julle geen manier om kontak te maak met julle 
vriende nie en hulle lot is nou in my hande. 

“Ons gaan die gemeenskap nou bymekaarroep en 
hulle vertel van julle verraad en hoe dinge van nou 
af gaan werk en hulle wys wat gebeur met oortreders 
soos julle. Hierdie gemeenskap is nou aan my 
genade uitgelewer!” 
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Voorbladfoto verskaf deur Gert van Jaarsveld 
 
Die volledige boek is beskikbaar in ons Boekwinkel. 
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Hoofstuk 1: Hannes. 

 
Die lig is byna te skerp vir sy tronkoë. Dis asof 

hy in elk geval sy oë nie kan glo nie. Bome oorkant 
die straat, die agtermiddagson helder op die groen 
blare en skaduwees teen die oorkantste muur. Selfs 
die grou baksteenmuur is betowerend mooi. Die 
sypaadjie lê vol jakarandablomme, ‘n pers tapyt. Hy 
kyk straataf en straatop, maar daar is bykans geen 
beweging nie. Net ‘n blou afleweringsvoertuig kom 
lui-lui aangekruie. 

Hy kan nie oordeel of dit presies is wat hy hom 
voorgestel het nie. Die onwerklikheid wat skielik 
werklikheid geword het, benewel sy sinne. Sy 
vryheid het hy nie geassosieer met sypaadjies en 
mure nie. Nie met jakarandas en skaduwees nie. Sy 
vryheid was blink. Dit was wit. Dit was oop. 
Vryheid was ‘n droom, ‘n emosie, nie bakstene en 
kleur en bome nie. 

Hy sal moet gewoond raak aan sy vrylating. 
Stadigaan oorweldig die werklikheid hom, bind 

hy sy vryheid aan die bestaan van dinge wat hy 
raaksien, staan hy oorweldig deur gewaarwordings 
anders as selle, tronkmure, afgeslote ruimtes, 
beperkte beweging.  

Hy het die tronk ontsnap! 
En dan dit spoel deur hom. Vry, vry vry! Na agt 

jaar, vry! En nou eers maak sy besluit om nie vir 
parool aansoek te doen nie, werklik meer as sin. Sy 



 29 

gedagtes loop oor die bome, die mure, die straat, 
sommer die wye wêreld in. ‘n Toekoms? Jy maak 
jou eie toekoms. Daarvoor het jy opgeoffer, 
gedroom, beplan. 

Tien jaar hardepad, het die regter gesê, maar in 
ander onnatuurlike regswoorde. Toe die konstabels 
hom aan weerskante aan sy arms neem, het hy 
geweet dis meedoënlose woorde. Dis woorde wat 
jou ontmens, wat jou vryheid wegneem, wat jou 
verdoem na ‘n semibestaan van grou mure, van 
doringdraad, van opstaan en wroeg en gaan slaap en 
wroeg, van ‘n tronkskemerte in jou oë en in jou 
gees. Sy adres vir die volgende tien jaar: Pretoria 
Sentrale Gevangenis. 

Die afleweringsvoertuig snor verby. Dit ruk hom 
tot sy sinne. Hy begin straataf slenter. Draai 
mettertyd in die stasie se rigting. Dalk is daar ‘n 
hotel en kroeg verderaan. Vryheid is ‘n ook ‘n 
dubbele whisky op ys of ‘n lang bier of brandewyn 
en coke. Hy wonder wat gaan hy eerste bestel. Hy 
stap op die sypaadjie in die helder middaglig en 
begin hom wen aan sy vryheid. Hy begin selfs 
opgewonde voel. 

Hy begin gewoond raak aan die gewone. 
Dit was toe brandewyn en coke. Die eerste het hy 

weggeslaan sodat die sterk drank na soveel jare hom 
na sy asem laat snak het. ‘n Heildronk op sy 
vrylating! Nou sit hy en proe aan die tweede 
drankie, klein slukkies asof hy daarmee sy toekoms 
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versigtig wil proe, elke oomblik daarvan op sy tong 
en aan sy lyf en in sy gemoed voel. Soos mens 
versigtig aan ongebondenheid behoort te proe.  

Hy bestel ook ‘n derde. Sit dit en koester, draai 
die glas in die rondte, verwonder hom aan die kleur, 
proe asof dit iets kosbaars is, net af en toe sodat die 
smaak sy mond nie verlaat nie. Sy planne wat hy in 
jare oor en oor bedink het, kry nou konkreter 
gestalte, en dit maak hom haastig. Maar geduld wat 
die tronk jou in agt jaar leer, hou sy emosies 
besadig. 

‘n Uur later staan hy op. Vryheid is ook ten 
minste ‘n paar honderdduisend rand, as dit nog daar 
is. ‘n Treinrit na Johannesburg lê voor, maar dan sal 
hy ‘n motor moet kry. Sylvia het laas nog ‘n motor 
gehad, dalk nou nie meer nie, maar hy kan Sylvia 
nie nou betrek nie. ‘n Motor huur? Nee, dit sou ‘n 
spoor kon laat. Geen parool, geen spoor. 

“Kyk, jy is ‘n uitstekende voorbeeld van iemand 
wat parool kan kry,” het die paroolbeampte gesê. 
“Die tronke moet leër. Hier is manne soos jy met 
uitstaande rekords. Skoon rekords. Jy kan maklik 
drie jaar vroeër loop.” 

Maar dan kyk julle steeds oor my skouer, het hy 
gedink. Moet ek my adres en bewegings aanmeld. 
Moet ek aansoek doen om iets te doen buite die 
paroolvoorwaardes om. Dankie, maar nee dankie. 

“Ek het ‘n oortreding begaan, ek het my straf 
gekry. Ek sal dit uitdien. Dis net regverdig.” 
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Die paroolbeampte het net sy kop geskud. 
~*~*~ 

Die trein klakke-klak haastig voort na 
Johannesburg. Pretoria lê reeds ver agter. Hy staar 
by die venster uit sonder om werklik iets te sien. 
Geboue, lande vaal gras, fabrieke, huise met groen 
tuine omsoom, netjies in akkertjies grond, 
spoorwegstasies, perronne, mense wat skarrel om in 
of uit te kom, is alles deel van die lewe wat hy nou 
tegemoetgaan, maar hy voel nog nie volkome deel 
daarvan nie. 

Die son begin hom haas na die horison. Dis ‘n 
rooi bal wat moeg agter yl westewolkies verbykruip. 
Hy sou sy soeke na die geld kon uitstel tot 
moreoggend, maar hy weet hy sal nie kan nie. Dis 
deel van sy vryheid. Sy toekoms kan nie begin as hy 
nie weet nie. Hy het ‘n plan met die kar. 

“Kyk, my tjom,” het Jakkie gesê, “daai’s nie ‘n 
problem nie. Ry tot by Mayfair stasie met die trein. 
Da’ ga’ soek jy my broer. Ek sê die adres net 
eenmaal, dalk is hie anner ore. Vra daar vir Smiley. 
Sê Jakkie sê hy moet jou help. Hy’s skoon. Nog niks 
op sy rekord nie. Hy’s te slim vir die boere.” Hy het 
geluidloos gelag asof hy hik. 

Oorstap op Johannesburg stasie of bus ry? Al 
weet hy hy word nie agtervolg nie, is dit goed om 
dubbel versigtig te wees. Hy sal maklik tussen die 
hordes mense kan verdwyn as hy van 
Johannesburgstasie stap na die busterminus, ‘n paar 
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blokke verder. En dit sal sommer die tyd ook laat 
verbygaan. 

Die middestad is besig om laatmiddag leeg te 
loop. Soos miere stroom werkers na die 
oplaaiplekke, wag in lang rye tot die busse en taxi’s 
hulle opslurp en wegvoer in verskillende rigtings, 
elkeen op sy eie koers. Laatmiddag is daar ‘n 
dringendheid in die mense, ‘n ongeduld om by die 
huis te kom, om die lang werksdag te verruil vir 
gesin, huis, kos en televisie. Veral op ‘n Vrydag. 
Maar hy is nie haastig nie. Hy verwonder hom soos 
‘n kind aan die winkelvensters, die straatventers, die 
lewe, die vryheid. Hy het al vergeet wat hy alles 
gemis het. 

Die bus is so vol dat hy moet staan. Mayfair is 
egter nie ver nie. Toe hy naby die stasie afklim, vra 
hy iemand na die straat. Dié beduie haastig: net ‘n 
paar blokke met daai straat af. Maklik. Dan verdwyn 
hy skielik in die mengelmoes van mense. 

Daar is ‘n kafee op die eerste hoek. Hy koop ‘n 
koeldrank. Staan dit langsaam en drink, met sy oë op 
die deur en straat. Niks verdags nie. Die gewoel 
word stil. Mense is in hulle gate. Hulle is saam met 
die laatskemer deur die donker van die vroegaand 
ingesluk. 

Hy kry die straat twee blokke van die hoofstraat 
af.  

62c is windskeef op ‘n lendelam hekkie geverf. 
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“Maar dis nie waar jy moet klop nie, Hannes,” 
het Jakkie gesê. “Tien treë verder is ‘n hekkie. Maar 
jy moet mooi kyk. Dit lyk nie soos ‘n hekkie nie, 
maar soos ‘n deel van die heining. Daar is ‘n gat 
waardeur jy jou hand steek en links voel. Daar is ‘n 
klokkie. Lui drie kortes.” 

In die sterk skemer moes hy mooi kyk om die 
hekkie met die gat te sien. Sy hand gaan moeilik 
deur die gat. Die klokkie is daar. Een, twee, drie. 

Hy loer deur die gat. In die vals straatlig kan hy 
weinig uitmaak. ‘n Onversorgde, grasbegroeide 
ruimte tussen die hoë mure van die aangrensende 
geboue. Kiste, rommel, leë blikke. Nee wat, hier sal 
niemand wees nie. Jakkie sit seker nou lekker in sy 
sel en lag, die bliksem! En tog kan hy iewers 
aanvoel dat hy dopgehou word. Hy wag geduldig 
nog ‘n minuut of wat. Vreemde skepsels hierdie 
mense van die skemerwêreld van misdaad. Hy het 
baie snaakse mense in die tronk leer ken. Hy wou 
net omdraai en loop toe iemand sê: “Sjuut! Moenie 
praat nie, dalk is hier anner ore.” 

Dit klink bekend. Die volgende oomblik swaai 
die hekkie geluidloos oop en hy stap binne. Die 
hekkie word onmiddellik weer agter hom 
toegemaak. Hulle is in ‘n soort binnehof. Daar is 
meer rommel en gemors as wat hy vermoed het.  ‘n 
Klein mannetjie stap voor en lei hom versigtig deur 
die rommel in die erf na ‘n  ysterhek vasgedruk 
tussen twee geboue en oorgroei met klimop. Hulle 
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gaan deur die hekopening en die klein mannetjie 
druk die hek versigtig toe en draai ‘n sleutel in die 
ysterslot. Hulle is in ‘n nou gangetjie tussen die hoë 
mure van die geboue. 

Hy moet voor loop, beduie Dwergie. Hannes het 
hom onmiddellik so in sy gedagtes gedoop. Dis 
donker in die gangetjie. Dis ‘n gangetjie waarin ‘n 
man ‘n meslem geluidloos in jou rug kan bêre. ‘n 
Rilling hardloop deur sy lyf.  

Aan die einde van die gangetjie is daar net ‘n 
dwarsmuur, dig met klimop begroei. Hy kom 
verdwaas voor die muur tot stilstand. Hy wip toe ‘n 
vinger in sy rug stoot. Hy moet uit die pad. Dwergie 
skuif by hom verby, beduie hy moet stilstaan. Dan 
vroetel hy deur die klimop en oomblikke later gaan 
daar ‘n deur oop. Hulle stap ‘n dofverligte pakhuis 
binne. Bokse en rommel net waar jy kyk. Die klein 
mannetjie lei hom sekuur tussen die rommel deur na 
nog ‘n skynbaar ondeurdringbare muur. Dan klop hy 
drie keer aan die muur en staan terug. Oomblikke 
later swaai ‘n deur in die muur oop en hulle stap 
vinnig binne. 

 Die deur gaan onmiddellik agter hulle toe. Hulle 
is oombliklik in ‘n ander wêreld. Die wêreld van 
Smiley. 
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