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3. RUITERS VAN DIE HEL - Deel 1 
 

Honderd-en-vyftig tree. Nou is die hoefslae soos die 
sagte gedreun van ’n duisend tamboere. Dit is net 
soos Org gesê het. Terwyl hulle nader kom, breek 
hulle weer na drie verskillende vlae op, die een agter 
die ander. 

Toe hulle op sowat honderd-en-twintig tree is, sê 
Joos. 

“As hy nie dat ons nou skiet nie, is dit te laat.” 
 
 56. Die Baxter broers  
 

Almal kyk saam en sien hulle gesigte wys die een na 
die ander op die skerm. Daar is geen klank nie, maar 
hulle lees die teks aan die onderkant van die berig. 
’n Gevaarlike terroristesel van agt persone word 
dringend gesoek in die Port Elizabeth-omgewing. 
R500 000 beloning word aangebied vir enige 
inligting wat sal lei tot hulle inhegtenisneming. 

 
3&4. Odendaal & Smiley 
 
Hy neem ‘n diep teug aan sy brandewyn en kyk 

stip na Hannes. Hannes knik sy kop, hy verstaan. 
“Right. Tien duisend skille vir jou.” Hy hou tien 

vet vingers in die lug. “Vir iemand anders sou dit 
twintig gewees het, right?” 

“Ek sal dit na vanaand hê. Dan bring ek dit.” 



Smiley glimlag asof hy wil sê: my boet, jy het 
nog baie om te leer al was jy in die tronk. 





 
Kopiereg @ Pieter Haasbroek (2019) 
Aanlyn winkel:  
https://sqrindle.com/category/fiction-and-literature 
Webwerf: 
 https://www.softcoverbooks.co.za 



3. RUITERS VAN DIE HEL 
 
Deel 1 

 
Aanvanklik kyk hulle nie na die Bormoen-ruiters 
nie. Hulle kyk na die son. Dit is nou reg bo hulle en 
dit is ’n vyand en ’n getuie. 

Stadig, byna teësinnig, kyk hulle dan na die 
vyand. Party Arabiere, maar nie baie nie, is reeds in 
die saals. Die ander maak die perde se buikgorde 
stywer vas of trek hul glinsterende kromsabels uit. 
Daar kom ’n nuwe geluid. Dit is die verskrikte 
gerunnik van perde asof hierdie diere ook weet van 
die slagting en die bloedbad wat nou voorlê. 

Joos is aan die kant van die vierkant naaste aan 
die fort. Hy kyk daarheen en hy sien dat dieselfde 
bedrywighede ook daar aan die gang is. Dit lyk soos 
’n groot, wit see wat doelloos om ’n klein swart rots 
spoel. Hy weet nou wat daar aan die gang is. Almal 
weet wat daar gaan gebeur, want die meeste van 
hulle het dit al alles deurgemaak in die een of ander 
fort. Die stomme klein garnisoen sal agter die 
borswerings skuil. Dalk sal die soldate daar vir 
mekaar sê dat daar hoop is, terwyl hulle baie goed 
weet dat daar geen hoop is nie. Hulle weet heeltemal 
seker dat die Arabiere in een of ander stadium 
gedurende die geveg, toulere met hakke aan oor die 
borswerings sal slinger. Party van die toulere sal 
afgekap word, maar ander sal wel bly waar hulle is 



en die Arabiere sal met hulle opswerm, die fort 
binne. Of ander sal daardie groot hekke in die poort 
verkrummel, onder die aanslag van stormramme wat 
deur perde gedra word. 

Dit baat egter niks om te sit en dink oor die 
garnisoen in Fort Ney nie. Joos bring sy gedagtes 
terug na hul eie, onmiddellike gevaar. Nou beweeg 
die ruiters stadig weg van die vierkant af. Vir ’n 
oomblik dink Joos dat hulle padgee, maar die 
gedagte het nog skaars vorm aangeneem of hy 
verstaan volkome wat dit beteken. Hulle beweeg 
verder weg sodat hulle beweegruimte kan hê om hul 
stormloop reg van stapel te kan stuur. 

Vantevore was die Bormoen drie man diep om 
die vierkant opgestel. Toe hulle omdraai om te 
storm, is dit net ’n enkel sirkel en die perde is nie 
verder as ’n paar tree van mekaar af nie. 

Neels kniel nou hier regs van Joos, met Org aan 
sy linkerkant.  

“Ons durf nie mis skiet nie,” sê Joos. “Ek skat 
hulle is nou nie meer as seshonderd tree hiervandaan 
nie.” 

Org vee sy voorkop met ’n stuk sakdoek af. Hy 
sê. 

“Moet jou net nie verheug nie, boeta. Wanneer 
daardie spul eers storm, sak hulle agter mekaar in 
sodat daar maar weer drie rye gevorm word. Dit 
maak dit nie makliker vir die man wat moet aanlê 
nie, want as hulle so beweeg, lyk dit publiek of hulle 



in verskillende rigtings beweeg. Die eerste falanks 
sal ons wel platskiet, maar daar sal nog twee oor 
wees, daarvan kan jy heeltemal seker wees.” 

Agter hulle blaas Monclaire sy fluitjie. Hulle 
luister aandagtig terwyl hy praat. Sy stem is helder 
en hy praat byna so terloops. Op die een of die ander 
manier gee sy stem nuwe vertroue aan die manne 
hier in die vierkant. 

“Daar sal nie geskiet word voor die laaste 
oomblik nie,” waarsku Monclaire. “Eers moet julle 
af-nommer... Kompanjie, hombres!” 

Sersant Duparne sit sy hand op ’n soldaat se 
skouer. Die soldaat roep uit.  

“Een.” Die man aan sy linkerkant roep uit. 
“Twee,” en so gaan dit voort rondom die vierkant 
totdat die laaste man sy nommer as honderd-en-
twintig opgee. 

Dan praat Monclaire weer. 
“Julle sal nie skiet voordat ek my fluitjie blaas 

nie. Wanneer ek die fluitjie blaas, sal net die gelyke 
nommers agt skote vinnig na mekaar afvuur. Terwyl 
hierdie manskappe weer laai, sal die soldate met die 
ongelyke nommers weer agt skote snelvuur skiet. 
Verstaan julle nou mooi?” 

Dit is duidelik genoeg. Elkeen van hulle het dit 
seker al ’n honderd maal oor en oor gedoen tydens 
oefeninge. Hierdie taktiek, wat daarop bereken is om 
’n aanhoudende stroom lood op die vyand uit te giet, 
is so oud soos die Legioen self. 



Hulle druk die slotte van hul gewere toe en hulle 
maak die klappies van hul patroonsakkies los. Die 
bajonette bly net waar hulle is. Daar is geen bevel 
dat hulle aangeheg moet word nie. Hulle word nie 
nou al aangesit nie. Kort voor die einde sal hulle 
bevel kry om die bajonette aan te sit. Solank daar 
geskiet kan word, is die bajonette net ’n 
beslommernis as hulle aangesit moet word. Hulle is 
te swaar aan die geweerlope en hulle maak dit dan 
moeilik om sekuur te skiet, veral wanneer vinnig 
geskiet moet word. 

Die dodelike kring Bormoen-ruiters begin nog 
nader in hul rigting beweeg. 

Die gesig om hulle lyk vreemd, byna ongelooflik. 
Die perde kom op dooie gemak aangestap, sonder 
enige haas in hul bewegings. Die Bormoen sit regop 
in hul saals, hul kromsabels teen hul skouers 
vasgedruk. 

Weer kyk Joos na die fort se kant toe. Daar speel 
dieselfde toneel hom af, maar op ’n ontsaglik groter 
skaal. Hier is ongeveer vyfhonderd ruiters om die 
vierkant, maar daar moet minstens vierduisend om 
die fort geskaar wees. Terwyl hy staan en kyk, sien 
hy hoe dat bondels Bormoen van hul perde af val. 
Dan kom die dowwe slag van geweervuur hier na 
hulle toe aangedryf. Die manne in die fort het begin 
skiet. Agter daardie goeie beskuttings en met 
reserwevoorrade ammunisie, kan hulle dit bekostig 
om op lang afstand al los te brand. 



Org sê. 
“Nou sal dit nie meer lank vat nie, my kinders. 

Ek skat dit was goed om julle twee lummels te 
geken het.” Hy sê dit vir Joos en Neels met ’n 
snaakse finaliteit asof hierdie die laaste woorde is 
wat hy ooit met hulle sal wissel. 

Org het reg. Nou sal dit nie meer lank duur nie. 
Die perde is nou op ’n draffie. Hulle beweeg nog nie 
vinnig nie, hoewel baie vinniger as kort  tevore. 

Hulle is nou op vierhonderd tree. Binne sekondes 
is dit driehonderd tree. Iewers klink ’n bevel in 
Arabies op. Meteens lê die ruiters in die saals 
vooroor en die kromsabels, skitterend in die 
woestynson, word vooruit gestoot sodat hulle by die 
perde se koppe verbysteek. Hulle jaag groot stof 
kolle op oor die sand uit en dit lyk of die perde 
amper dubbel vou van die sterk beweging. 

Vyfhonderd Bormoen-ruiters storm 
vreesaanjaend op hulle af. 

Neels en Org het gelyke nommers. Die Lebels is 
aan hul skouers en hul vingers lê aan die snellers, 
stil en stewig. Joos het weer ’n ongelyke nommer. 
Sy geweer rus op sy knie en hy voel hoe dat die 
sweet koud tussen sy skouers af hardloop. Hy kry 
die drywende begeerte om ook aan te lê op een van 
hierdie waansinnige, stormende ruiters. Hy voel dat 
dit selfmoord is om hier so te sit en wag sonder om 
te skiet, terwyl hierdie derduiwels op jou aangestorm 



kom. Maar die begeerte sak weer uit hom uit en hy 
word heeltemal kalm, byna te kalm na sy sin. 

Tweehonderd tree! Daardie fluitjie word nog nie 
geblaas nie. 

Joos kyk skeef om na Org en Neels. 
Neels se mond beweeg stadig asof hy aan 

heuningwas staan en kou en dan hoor Joos dat hy in 
werklikheid woorde prewel. Hy sê. 

“Vandag sal julle sien hoe dat Boer se kind kan 
skiet, julle vloeke.” Org praat ook met homself 
terwyl hy die korrel doodstil deur die visier hou. 

Honderd-en-vyftig tree. Nou is die hoefslae soos 
die sagte gedreun van ’n duisend tamboere. Dit is 
net soos Org gesê het. Terwyl hulle nader kom, 
breek hulle weer na drie verskillende vlae op, die 
een agter die ander. 

Toe hulle op sowat honderd-en-twintig tree is, sê 
Joos. 

“As hy nie dat ons nou skiet nie, is dit te laat.” 
Byna op dieselfde oomblik blaas Monclaire die 

fluitjie, skril en hard agter hulle. 
Die geluid van die fluitjie word uitgedoof deur 

die harde slag van sestig Lebels wat so gelyk vuur 
dat dit smaak of hulle almal deur dieselfde vinger 
afgetrek is. 

Die uitwerking van die eerste sarsie is 
vernietigend. Minute lank al het elke soldaat vir hom 
’n Arabier uitgesoek en die korrel op sy kop 
doodgetrek. Dit was net ’n kwessie van die snellers 



trek wanneer die fluitjie blaas. Dit is heeltemal seker 
dat nie ’n enkele soldaat misgeskiet het nie. Meer as 
een-derde van die voorste vlaag Bormoen is dood of 
sterwende. Dit lyk of party vanself uit die saals 
spring. Ander sak weer skeef en gly dan uit die 
saals, asof hulle teësinnig en lui is. 

Nog voordat die slagoffers van die eerste sarsie in 
die warm sand val, waai die leë doppies uit die 
Lebels en word die tweede patroon ingesteek en klap 
die tweede sarsie alweer. Die tweede sarsie saai 
weer verwoesting. Hierdie keer is daar minder tyd 
om korrel te vat, maar die afstand is nou korter, wat 
dit makliker maak om sekuur te skiet. Nog ses keer 
spring die lood uit die vierkant. 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 
56. Die Baxter broers  
 

Hulle het lank gereis, want hulle het Morrison 
gefnuik deur eers na die weste op die deurpad in te 
draai en weg te ry van Port Elizabeth af verby die 
voetsoldate wat reeds langs die plaasheining aan die 
oorkant van die pad ontplooi was tot by die eerste 
kruising waar hulle noord gedraai het en eers 
binneland toe gereis het. Toe het hulle oos gedraai 
en binnelands verby Port Elizabeth gereis voordat 
hulle suid gedraai het en uiteindelik Port Elizabeth 
vanuit heeltemal die teenoorgestelde rigting, uit die 
ooste, genader en so alle padblokkades heeltemal 
vermy het. Nou sit al agt saam aan ‘n tafel by 
MacDonalds lekker honger en moeg na die lang reis.  

Rene vra aan Nico oorkant haar: “Wat is die 
volgende stap?” 

“Ek en Francois gaan ondersoek instel om te 
probeer vasstel wat wag vir ons op die kleinhoewe. 
Ons gaan daar naby stop en die plek eers ondersoek 
met ’n klein hommeltuig wat in ons bagasie 
saamgekom het. Indien alles stil lyk, sal ons 
inbeweeg en vasstel of dit veilig is en, indien wel, 
sal ons julle via slimfoon roep. Ons moet vandag 
nog daar probeer inkom want wag ons tot môre, 



gaan die dobbelspel te groot wees. Ek vermoed egter 
Morrison gaan heel waarskynlik ons pad versper op 
beide kleinhoewes met swaar gewapende soldate tot 
op die laaste oomblik, en indien wel, sal ons saam 
moet besluit wat ons gaan doen. 

Jack het klaar besluit: “Indien ons weg wel 
geblokkeer is, moet ons ons pad oopbaklei eerder as 
om tot op die laaste oomblik te wag.” 

Rene kyk geskok na haar man. “Is jy nou ernstig? 
Wat van ons vroue en kinders?” 

“Ons vier manne sal die vuil werk doen en julle 
roep sodra die weg oop is.” 

Rene stem glad nie saam nie: “Jack, jy is nou 
heeltemal onlogies, my man. Wil jy al die soldate 
uitmoor? Indien julle vier soos die X-men dit 
miskien kon regkry, gaan die res van die weermag 
en polisie ons nie met vrede laat wanneer ons eers 
binne is nie. Hulle sal hul bes probeer om ons daar 
uit te haal.” 

Michael ondersteun Rene. “Wat as hulle die 
sonpanele en die windturbines op die dak verwyder 
of beskadig? Dit gaan van kardinale belang wees vir 
ons oorlewing daar onder vir ’n maand. Die 
lugversorgers, verkoelers, ligte en al die elektriese 
toebehore gaan afhanklik wees van die batterybank 
en dit weer van die hernubare krag op die dak. Hulle 
mag ook moontlik die inlate van ons lugversorgers 
uitsnuffel en ons met traangas oorrompel. Rene is 



reg, Jack, om ons weg binnetoe oop te baklei, is nie 
’n uitweg nie.” 

Emilie rek haar oë. “Genugtig, Michael, dit lyk 
my jy is jare voor ons. Ek het nie eers opgelet 
daardie goed is op daardie plek se dak nie. Ek dink 
daar is net een uitweg en dit is onderhandeling. 
Indien die plek geblokkeer is, moet ons eerder die 
kolonel kontak en ons missie verduidelik.” 

Francois knip die argumente kort: “Los dit eers. 
Nico en ek sal gaan eers vasstel wat is die situasie. 
Miskien redeneer julle verniet en kan ons net 
ingaan.” 

Emilie knip vir hom oog. “Kom ons hoop jy is 
reg en dit is stil daar en daardie deur gaan oop 
wanneer ons voor hom staan. My maag is al in ’n 
knop getrek. Die spanning word nou te veel.” 

Kadin trek aan Jack se arm en kyk hom verskrik 
met groot oë aan. “Kyk daar, Pa!” Sy wys met ‘’n 
swaai van haar oë na die platskerm TV. 

Almal kyk saam en sien hulle gesigte wys die een 
na die ander op die skerm. Daar is geen klank nie, 
maar hulle lees die teks aan die onderkant van die 
berig. ’n Gevaarlike terroristesel van agt persone 
word dringend gesoek in die Port Elizabeth-
omgewing. R500 000 beloning word aangebied vir 
enige inligting wat sal lei tot hulle 
inhegtenisneming. 



Nico skraap sy goed bymekaar en fluister 
dringend vir die res. “Dit is Morrison, kom ons gee 
dadelik hier pad terwyl ons nog kan.” 

Emilie fluister: “Waar gaan ons solank wegkruip? 
Ons gesigte wys orals op die nuus.” 

Kadin fluister. “Setlaarspark. Daar is baie stil, 
afgesonderde piekniekplekkies tussen die bome. 
Dink julle hulle weet reeds watter bussie ons 
gebruik?” 

Nico dink nie so nie: “Ek dink hulle sou die ding 
gewys het op die nuus met die hoop dat iemand dit 
sou herken, maar ons gaan nogtans veilig speel. Jane 
het vir Francois haar Beetle se sleutels gegee. Ons 
gaan van hier eers die Beetle kry by Jane se 
woonstel en dan gaan julle met die bussie 
Setlaarspark toe en Francois en ek sal met die Beetle 
gaan ondersoek instel. Kom nou! Laat ons hier 
uitkom voordat iemand ons herken!” 

 
~*~*~ 
 
Die twee Baxter broers Joss en Leo verskyn 

skielik van onder die vullis uit toe Smithy met sy 
trollie verskyn. Joss klim vinnig in die een leë 
vullisdrom en Leo in die ander een. Smithy gooi ’n 
hele paar stukke karton wat net die regte grootte 
uitgeskeur is bo-op elkeen en druk hulle in vier lae 
vas voor hy beide dromme opvul en Joss se drom 



begin aanstoot. Hy stoot hom om die draai en dan 
oor die werf tot by die hek. 

Die bewaarder, Wellington, is vanaand aan diens 
en hy knikgroet Smithy. “Is daar nog heelwat vullis 
om uit te vat vanaand, Smithy?” 

“Daar is vyf dromme vanaand, Meneer. Hierdie is 
die eerste een. Ek bring nou die res.” 

“Oukei, ons gaan die hek oophou tot jy klaar is, 
maar jy moet jou gat roer.” 

Wellington neem ’n stuk ysterstaaf wat eenkant 
teen die muur staan en hy loop na die vullisdrom en 
steek af deur die vullis met die vlymskerp punt. 
Smithy byt senuweeagtig op sy tande. Hy hoop die 
bewaarder gaan nie deur die lae styfgepakte karton 
steek en Joss raaksteek nie of dalk agterdogtig word 
omdat hy nie diep genoeg kan insteek nie. Hy het 
met opset die vullis styf ingepak wat hom hopelik 
sal bluf. Hierdie is ’n groot risiko maar hy het geen 
keuse as om saam te speel nie. Duiwel Alex is in 
beheer van hierdie tronk en hy durf nie bevele 
verontagsaam nie. Hy voel verlig toe Wellington vir 
hom wys dis goed hy kan die drom maar deurstoot. 

Hy stoot die drom om die draai van die hek tot by 
die vullisarea waar die munisipale trok vroeg môre-
oggend die vullis sal kom oplaai. Hy hak die drom 
met Joss los by die res van die vol dromme en loop 
haastig terug met die trollie. Blikskottel, daardie 
monster van ’n man was nogal besonder swaar. Sy 
broer is ook nie juis klein nie, maar Smithy is 



oortuig hy behoort darem heelwat ligter te wees. Hy 
moes konsentreer om met ekstra krag die drom te 
hanteer sonder dat sy lyftaal verklap die ding is baie 
swaar. Hy voel nogal verlig want hy was nie seker 
hy gaan daarmee wegkom nie. Hy het dit reggekry 
met Joss dus behoort Leo makliker te wees. Hy sal 
nou eers twee gewone dromme bring voordat hy Leo 
gaan bring. 

Wellington skop hom op sy bas toe hy weer 
verby hom loop. “Roer jou gat! Ons het nie heeldag 
tyd nie!” 

Vroeg die volgende oggend daag die munisipale 
vullistrok sonder voorval vroeg op. By die hek van 
die gevangenis gaan hy deur die gewone roetine- 
inspeksie en ry deur na die vullisarea. Die drie 
werkers wat die laaiwerk doen, word nie binne 
toegelaat nie. Hulle moet soos gewoonlik eers buite 
by die hek wag terwyl slegs die drywer en sy 
assistent inry. Hulle is genoop om self die laaiwerk 
hier in die tronk te doen. 

Die wagte in die torings hou die trok met hul 
vêrkykers dop terwyl dit by die werf inry. Die trok 
maak ’n draai en trek dan agteruit tot reg voor die 
vullisdromme. Die oomblik toe dit tot stilstand kom, 
is die visie van wagte na die dromme versper deur 
die trok en die heining van die binnehof en dit is 
waarvoor Joss gewag het. Daar is geen tyd te verspil 
nie. Hulle moet onder die trok verdwyn voordat die 
drywer of sy assistent iets opmerk. 



Joss bars uit die drom en die vullis peul en val 
uit. Sy lyf is styf en vol pyne want hy het vir ure in 
daardie piepklein ruimte soos ’n sardientjie ingedruk 
gelê maar daar is geen genade nie. Hulle moet nou 
vinnig te werk gaan. Joss ruk woes sy broer se drom 
om en ruk Leo uit die drom en dan gryp hulle 
haastig die meeste vullis wat nou rondom die 
dromme versprei lê en gooi dit terug en sit beide 
dromme weer regop. 

Die deure van die drywer en sy assistent gaan oop 
net toe Joss eerste, met Leo wat volg, van agter 
onder die vullistrok in verdwyn. Joss kruip tot net 
agter die ratkas en dan trek hy homself oor die 
dryfas en van daar hoër op tot in die ruimte in die 
raamwerk net bokant die dryfas en Leo wurm hom 
agter hom in. Die twee eindig soos sardientjies in die 
raamwerk, Leo se kop tussen Joss se 
boomstompbene wat nou styf onder Leo se 
kieliebakke ingedruk is. Leo druk sy stewels in die 
U van die raamwerk sodat hulle stewig daar binne 
ingebed is en staar na die dryfas byna teen sy kop. 
Hy hoop hy oorleef dit tot by die munisipale 
vullishoop. Dit gaan nie ’n aangename rit wees 
hierdie nie. 

Die drywer en sy assistent skud hulle koppe oor 
die vullis wat rondom twee half leë dromme rondlê. 
Die gevangenis bly maar luigat blikskottels. Hulle 
maak dit bymekaar en gooi dit in die halfleë 
dromme voordat hulle een vir een die dromme in die 



vullistrok leegmaak en die trok se meganisme 
gebruik om die vullis vas te druk voor hulle tevrede 
inklim en terugry hek toe. 
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Hoofstuk 2: Odendaal 
 

Hy hou vir Karin dop terwyl sy en haar dansmaat 
hulle passies uitvoer. Dis ‘n moderne dans met ‘n 
polsende ritme. Sy doen dit volmaak. Haar liggaam 
en die ritme is een. Haar welgevormde liggaam in 
die nousluitende swart rok met ‘n uiters lae hals, is 
prentjiemooi onder die flitsende ligte. Op die 
oomblik dans hulle los en hulle lywe dryf heen en 
weer tot hulle styf in mekaar se arms ineensmelt. 

Sy whisky laat ‘n nare smaak in sy mond. Hy kyk 
met weersin hoe die man se hand oor haar kaal rug 
gly, dan oor haar middellyf en dan teen haar boud te 
ruste kom. Hy sien as hulle naby hom verbydans, die 
onverbloemde lus op die man se gesig. Hy gru 
daarvan. Toe hulle weer nader kom, staan hy op, 
beduie vir haar hy gaan ry. 

Die partytjies waarheen sy hom saamsleep, is 
voorspelbaar eenders en afstootlik. Karin op die 
dansbaan wat die manne tart, tot een aan haar begin 
vaskleef soos ‘n neet en dan maak hy spore. Want 
Karin sal eers vroegoggend by die huis aankom asof 
niks gebeur het nie. Sy sal haarself gaan stort asof sy 
die flirtasies van haar afwas en vir hulle gaan ontbyt 
maak. Vir hom en hulle seuntjie, Stefan.  

Hy ry stadig huis se kant toe. Maar hy ry eers 
verby om Stefan by sy ma te gaan haal by haar 
meenthuis ‘n paar blokke verder. Sy het al baie 
daarop aangedring dat Stefan daar moet slaap, maar 



hy kry dit nie oor sy hart nie. Dis asof hy wil 
vergoed vir die kleinman se ma se ontrouheid. En 
dis dalk ‘n soort troos dat hy darem sy gesin op ‘n 
manier bymekaarhou. Hy en Stefan bymekaar is 
darem iets. 

Hy is al amper by die meenthuise toe sy selfoon 
lui. Hy antwoord onmiddellik. Gesels ‘n paar 
oomblikke. Hy moet dringend Roodepoort toe. Hy 
kyk op sy horlosie. Half tien. Hy behoort voor elf 
terug te wees. Stefan kan maar nog ‘n rukkie by sy 
ouma bly. 

Hy draai in die volgende straat links in die rigting 
van Roodepoort. Sy gedagtes fladder weer terug na 
Karin. Hoekom laat hy dit toe? Hoekom skei hy nie 
van haar nie? Hoekom laat hy homself elke keer 
verneder? Hoekom vergesel hy haar hoegenaamd na 
die partytjies met die ongure mense? 

Dalk het hy haar steeds lief, dalk nie. Dis heel 
moontlik ter wille van Stefan. Hy is twee jaar oud en 
onskuldig. Daardie paar blou, onskuldige oë! Hoe 
sal hy verstaan as sy pa en ma nie meer bymekaar is 
nie? En Stefan en Karin is so lief vir mekaar. Dan is 
daar ook nog ‘n soort Calvinistiese konserwatisme 
in hom. Skei bestaan nie in sy woordeskat nie. Hy is 
grootgemaak dat skei sonde en ‘n skande is. Hoe sal 
hy vir sy ma kan vertel van Karin se eskapades? 

Wat erger is, hoe vertel jy so iets vir Karin se 
ouers. Doodeenvoudige, godsdienstige mense, uiters 
konserwatief. Leef ‘n eenvoudige lewe naby ‘n klein 



plattelandse dorpie op ‘n hoewe met geen benul van 
die ingewikkeldhede van die stadslewe nie. Hulle is 
so trots op haar en wat sy bereik het in die lewe. ‘n 
Opgeleide sekretaresse met verskillende diplomas, 
‘n goeie huwelik en ‘n pragtige kleinseun, die 
volmaakte vervulling van hulle ideale. Hulle kon 
haar so min bied op ‘n spoorwegamptenaar se 
salaris, maar sy kon ontsnap na ‘n rykmanslewe. 

Miskien hou hy uit omdat hy hoop dat iets sal 
gebeur wat Karin sal laat verander. Dat sy weer sy 
bed- en huweliksmaat sal word, dat sy moeg sal raak 
van klewerige attensies, van die reuk van ander 
mans se lywe. Dat sy sal verlang om weer, soos toe 
hulle pasgetroud was, aand vir aand in sy arms te lê.  

Hy sug en trap die petrolpedaal.  
Petrus Odendaal, privaat speurder, van die bestes 

in die land. Almal dink hy is so min of meer die son 
self en sy maats beny hom sy beeldskone, 
verleidelike vrou. 

Wat ‘n gemors is die lewe nie! Hoe hou 
omstandighede jou nie gevange nie! 



Hoofstuk 3: Smiley 
 
Smiley is vet, sit in sy duur stoel agter sy duur 

lessenaar met sy dik sigaar  en hou ‘n monitor dop. 
Toe hy tevrede is dat niks buite beweeg nie, skakel 
hy die stel af. Die klein mannetjie beweeg regs na ‘n 
kroeg. Die duur mat is sag onder Hannes se skoene. 
Tussen hom en die lessenaar staan ‘n opgestopte 
sitkamerstel, met goue brokaat oorgetrek. Groot, 
duur skilderye versier die mure. Daar is kosbare 
marmerbeelde op handgesnyde houttafeltjies en ‘n 
manjifieke Sjinese vaas langs die deuropening aan 
die linkerkant van die vertrek. Regs in die hoek ‘n 
kroeg van kiaat. Hy kan die verbasing nie van sy 
gesig afhou nie. Toe hy uiteindelik na Smiley kyk, 
kan hy sien dat dié groot genot put uit die 
verdwaasde uitdrukking op sy gesig. Dis Smiley wat 
eerste praat. 

“Welkom bra, ek wag vir jou. Jakkie het laat 
weet.” Hy wikkel sy logge liggaam uit die stoel en 
kom met ‘n uitgestrekte hand aangestap. Hulle 
hande sluit. Met Smiley moet jy jou nie misgis nie. 
Daar is yster in die greep. 

“Hallo Smiley, Jakkie is my pêl.” 
Smiley beduie na ‘n stoel in die sitkamergedeelte 

en hulle gaan sit. Smiley sien die nuuskierigheid in 
sy oë. 

“Jy vra niks en ek sê niks. Dis my kingdom in die 
middel van die pakhuise. Wat drink jy?” 



“Brandewyn en coke.” 
Smiley se ronde gesig verhelder. “Hoe’s dit met 

Jakkie.” 
“So min of meer in sy moer,” sê hy. “Hy stuur 

liefde en groete.” 
“Ja, hy moet nog lank sit, die blerrie fool. Was 

altyd te haastig om lem te trek. En die donner wat hy 
gesteek het, was dit nie eers werd nie. En dit oor ‘n 
bloemen vroumens. Maar jy ken seker die hele sak 
patats.” 

Hy knik, ja, die sak patats ken hy. Jakkie het hom 
oor en oor vertel, niemand anders wou meer luister 
nie. Maar hy het geduldig geluister, al het dit hom 
tot in sy dinges geïrriteer, want Jakkie het kontakte 
buite en hy wou geen deure toemaak nie.  

Dwergie bring die drank vir hom en vir Smiley en 
onttrek homself uit die geselskap na die hoek agter 
die kroegtoonbank. Hulle drink in stilte. Hy weet hy 
moet nie nou praat nie. Dis Smiley se domein en 
hier swaai hy die septer. 

“Jy sê Jakkie is jou pêl.” 
Toe weet hy hy kan praat. “Ek het ‘n motor 

nodig.” 
“Vir wat?” 
“Ek moet iets gaan haal.” 
“Waar?” Hy skud sy kop. 
“Nie ver nie. Ek sal die motor weer terugbring.” 
Smiley lag. Hy waai met sy hand.  



“Nee, my broer. Dit werk nie so nie. Ek verkoop 
jou ‘n kar. Hy’s wettig met lisensie en als, die 
dieners sal jou nie kan vat nie, my manne ken hulle 
werk. Maar ek wil hom nie weer sien nie. Hy is 
joune. Hy loop nie weer terug na Smiley toe nie. 
Karre los soms spore. En die spore loop nie terug na 
Smiley toe nie. As hy ‘n probleem word, ry hom in 
‘n sloot of los hom langs die pad of parkeer hom by 
‘n stasie, maar ek sien hom nie weer nie.” 

Hy neem ‘n diep teug aan sy brandewyn en kyk 
stip na Hannes. Hannes knik sy kop, hy verstaan. 

“Right. Tien duisend skille vir jou.” Hy hou tien 
vet vingers in die lug. “Vir iemand anders sou dit 
twintig gewees het, right?” 

“Ek sal dit na vanaand hê. Dan bring ek dit.” 
Smiley glimlag asof hy wil sê: my boet, jy het 

nog baie om te leer al was jy in die tronk. 
“Jy sit dit in ‘n Pick & Pay sak met groentetjies 

en ‘n bottel koeldrank bo-op en gee dit vir die 
bedelaar met die rooi pet op die hoek van die straat 
voor die stasie. Deur die dag is goed. Moet niks sê 
nie, gee net die sak en dan verdwyn jy. Right?” 

“Right.” 
“Bring daar nog ‘n dop,” beveel Smiley na die 

hoek se kant. 
Weer drink hulle in stilte. “Is jou storie sonder 

troubles?” vra Smiley naderhand. Hy hou vir Hannes 
met skrefiesoë fyn dop. 



“As jou kar veilig is, is my storie veilig.” Smiley 
is tevrede. Hy sak terug en ontspan teen die luukse 
kussing. ‘n Vet voorvinger streel stadig oor ‘n vet 
wang. 

“Wat kan ek nog vir jou doen. Jy moet sê terwyl 
jy hier is. Ek hou nie so baie van oor en weer 
gekuier nie.” 

“Dis al, vir eers, behalwe dat ek nog kontakte 
soek. Ek sal nie jou drumpel stukkend trap nie.” 

Smiley lag hardop. “Nee, dis orraait. Maar 
onthou, ek doen paspoorte, ID’s, driver’s licences, 
motorregistrasies, girls. Noem dit, ek doen dit.” 

“Jakkie het gesê jy is knap en ek glo dit.” 
“Praat, my broer, praat net. Ook as jy note wil 

omruil.” Smiley lag net en hou sy hand op. “Ek weet 
van alles omdat ek van alles moet weet.” 

‘n Kwartier later het Hannes alles wat hy wil hê. 
Hy is beïndruk.  

Smiley lag van oor tot oor. “Maar nou het ek 
ander besigheid. Jemima sal vir jou iets te ete gee en 
vir jou sorg. Dis amper sewe-uur. Die kar behoort 
teen half nege hier te wees. Enjoy jouself, dis 
gratis.” 

Hy wink vir Dwergie en hulle verdwyn deur ‘n 
deur agter die lessenaar.  

Hannes ontspan en laat sy kop agter teen die 
kussing rus. Dis salig. Die spanning van die dag 
vloei uit hom. Wanneer laas het hy so lekker in ‘n 
leunstoel gesit en ontspan! Dit was laas by Sylvia … 



“Hallo.” 
Hy het haar nie hoor binnekom nie. Sy sit die 

skinkbord met eetgoed op ‘n  tafeltjie neer. Sy is 
slank en donker met lang, swart hare wat oor haar 
skouers stort. Kort, rooi bloesie, ring in die naeltjie, 
kort swart broekie. Peperduur parfuum omsweef 
haar. 

Hy wil opstaan maar sy wys hy moet bly sit. 
“Ek het iets gebring om te eet. Wil jy nog ‘n dop 

hê?” 
Hy skud sy kop, verwonder hom aan die donker 

oë, die volrooi mond, die gladde donker vel, die 
pragtige lang bene. Sy kom sit by hom.  

“Hoe oud is jy?” vra sy pront. 
“Vyf en dertig.” 
Sy lag. “Ek is bly. Ek hou nie van ou mans nie.” 

Sy skuif nader en sit haar hand op sy been. Glimlag 
as sy voel hoe hy ril. Hy loer in die vertrek rond.  

“Toemaar, hier is niemand nie. Hulle sal nie voor 
half nege terug wees nie.” 

Vir ‘n hele tydjie sit hy doodstil. Die gedagtes 
aan Sylvia sweef nog deur sy kop, maar die 
opwinding wat met die donkerkop se aanraking deur 
sy lyf skiet, dreig om dit te verdring. Dan kyk hy 
weer na die meisie langs hom. Nog ‘n blote kind. 
Skaars sewentien, agtien jaar oud. Wat sal Syvia sê 
as … 

“Dankie vir die eetgoed, maar jy kan gerus gaan. 
Ek dink nie ek is in die bui vir …” 



Sy antwoord blitsvinnig. “Dankie, dis nice van 
jou.” 

Sy verdwyn so vinnig en stil as wat sy 
binnegekom het. 
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