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Lyle word wakker en kyk deur die slaap na Zoey. "Hoe ver is ons van die 
bergpas, Ma?"  

Zoey glimlag vir hom: "Moenie bekommerd wees nie, Lyle, ek sal jou 
wakker maak. Ek weet dat jy nooit ons reis deur die pas wil misloop nie."  

Sy kyk in haar truspieël en frons. "Ek wonder hoekom hierdie vragmotor die 
hele tyd op ons stert ry en nie verbygaan nie. Hy sit nou al kort op ons hakke 
vandat ons die dorp verlaat het!" 

Lyle draai en kyk na die lorrie. "Hy wys nou hy wil verbysteek, Ma."  

"Dankie tog; dit het nou regtig op my senuwees gewerk. Hier kom dit nou 
uiteindelik." 

Lyle volg die vragmotor soos dit by hulle verbysteek. Daar skuil twee mans 
agterop die bak teen die wind. Die vragmotor versnel en ry voor hulle uit en 
word al kleiner.  

Zoey praat met die bestuurder asof hy hoor. "Hoekom het jy nie lankal 
verbygegaan nie? Moes jy my nou eers die hele pad verpes?"  

"Hulle lyk baie haastig, Ma." Lyle sien iets in sy spieëltjie en kyk 
terug: "Daar is 'n monster trok nou agter ons, Ma."  

Zoey kyk in die truspieël, "Wat 'n vreemde monster is daardie, Lyle; dis 'n 
aangepaste bakkie en die bestuurder kruip weg agter getinte vensters." 

"Ek het al sulke monsters op TV gesien, Ma, hulle jaag en spring oor hoë 
hindernisse en is baie kragtig en vinnig." 

"Die wiele lyk amper soos trekkerwiele. Ek het nog nooit so iets op ons paaie 
gesien nie!  Kyk net al daardie dik stange reg rondom daardie ding! Hy sal 
seker enigiets maklik van die pad kan afstoot. Sjoe, dit is 'n monster. Watter 
maak is dit? Ek glo nie dis plaaslik nie?" 

"Dit lyk soos een of ander gewysigde Amerikaanse bakkie met 'n sterk 
enjin. Ek dink dit is 'n V8 of nog groter, kragtiger en vinniger." 

"Ag nee! Hoekom kom dit nie verby nie? Hy is nou kort op ons hakke net 
soos daardie vorige vragmotor." 
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"Moenie bekommerd wees nie, Ma, ek is seker die bestuurder sal ongeduldig 
raak en verbygaan." 

Toe hulle uiteindelik by die 40 km per uur waarskuwingsteken kom, weet 
Zoey hulle moet spoed verminder want die bergpas begin. Die monster egter 
nog steeds agter hulle.  

Zoey is teleurgesteld. “Besef die vent nie ek gaan kruip deur die pas en hy sal 
die heeltyd agter my vassit nie?" 

Zoey verminder spoed en Lyle maak sy venster heeltemal oop en voel 
daardie slegte wind van die dorp waai nie hier nie. Hier is dit 'n sonnige, 
windstil, perfekte dag. Die bergpad word smal en steil met die rotswand aan 
die regterkant van die pad en die afgrond hier reg by Lyle. Hy steek sy kop 
effens by die venster uit en asem die vars berglug in en luister na die unieke 
bergklanke. Lyle probeer loer oor die muur tussen hulle en die rand maar hy 
sien niks want die afgrond is steil en diep.  

Zoey bestuur baie stadig en Lyle hou soos gewoonlik sy venster oop en 
geniet die klanke en tonele van die hoë berg. Die voëls en besies se klanke 
weerkaats altyd en dis asof die wande van die kranse dit versterk. Hy 
verlustig hom in die pragtige tonele van die welige, pragtige, groen 
plantegroei teen die krans. Hy wens altyd die reis moet vir ewig aanhou.  

Die pad loop zigzag hoër en hoër op teen die berg met die dreigende afgrond 
hier reg by hom. Lyle geniet die gevoel van reis op die rand van die 
gevaar. Hy kyk terug na die monster agter hulle en wonder hoe die bestuurder 
daardie reuse wiele binne die perke van die smal pad hou. Daar is seker 
skaars genoeg ruimte wanneer 'n vragmotor van vooraf kom.  

Hierdie tyd van die jaar is daar min bestuurders wat gebruik maak van hierdie 
stadige pad. Die meeste verkeer gebruik eerder die vinniger tolpad. Die 
kosskool is net aan die anderkant van die berg en vir hulle is dit die mees 
praktiese roete vanaf die plaas tot by die kosskool. Dalk is die bestuurder van 
die monster 'n wildboer wat dit aanwend vir jag oor moeilike terreine want 
daardie ding sal seker oor enigiets ry.  

Die pad maak 'n skerp, haarnaalddraai en hulle gaan oor 'n brug en kom uit 
tussen die berghange. Dit is die laaste geleentheid op die roete om af te trek 
en stil te hou vir 'n piekniek by die bergstroom.  
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Zoey kyk vir Lyle: "Ek weet jy wil altyd graag dat ons stilhou vir 'n piekniek 
hier, liefling, maar nie vandag nie. Ek wil terug wees by Chloe voor 
middernag.” 

Lyle glimlag gelukkig: "Ek verstaan, Ma, maar belowe my ma bel my 
wanneer jy veilig is by Chloe." 

"Dis eers om middernag en ek sal jou kamermaat steur; dus sal ek jou eerder 
‘n boodskap stuur." 

"Nee, asseblief Ma, ek sal dit op slegs vibreer sit en onder my kussing."  

Zoey glimlag oor sy besorgdheid. "Goed ek belowe, my Ysterman ..." 

Lyle glimlag vir Zoey. "Ek is so lief vir Chloe en is so gelukkig dat ma saam 
met haar gaan bly. Ek is seker ma gaan weer gelukkig wees. Chloe is altyd so 
vol lewe en pret. Ma kort lankal 'n wegbreek van pa se twak." 

Zoey glimlag en knipoog vir hom. "Dankie, jy is reg. Ek sien baie uit daarna 
om vanaand by my kleinsus in te trek. Sy is altyd vol pret en verrassings." 

Die pad maak 'n skerp draai en hulle hou stil net na die ingang tot die 
piekniekarea voordat hulle die gevaarlikste deel van die pas aanpak. ‘n Man 
met 'n lang paal met 'n groot stopteken blokkeer hulle deel van die pad.  

Die man lyk bekend. "Ek dink dit is een van die manne wat agterop die eerste 
vragmotor was, Ma."  

"Is dit so, hulle moes dan op hul pad gewees het vir die regulering van die 
verkeer ..."  

"Miskien reguleer die tweede ou aan die anderkant van die pas." 

Die monster se toere raas skielik asof hy homself opwen en Zoey kyk in haar 
truspieël en berispe die bestuurder asof hy haar hoor. "Nou is jy skielik 
ongeduldig! Hoekom het jy ons nie verbygegaan nie, idioot?" 

Die man met die stopteken het oorfone en dit lyk asof hy in gesprek is met 
iemand oor 'n radio.  

Zoey is bekommerd. "Ek hoop nie daar is stormskade of rotsstortings en die 
pas is gesluit nie. Daar was geen nuus van enige storms oor die radio nie, 
maar jy weet nooit met hierdie berge nie, want hulle het soms hul eie storms." 
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Lyle probeer haar kalmeer: "Miskien is hulle besig met herstelwerk of die 
beveiliging van die pas iewers?” 

Zoey stem saam: “Jy is reg Lyle, daar is soms rotsstortings en hulle moet 
gereeld van los rotse en klippe ontslae raak voordat so iets voorkom. Of 
miskien was daar ‘n onverwagte storting en moet hulle noodgedwonge 
eenrigtingverkeer reguleer totdat die pad opgeklaar is." 

Daar kom twee motors van vooraf verbygery en bevestig Zoey se laaste 
verklaring.  

"Ek was reg; dis eenrigtingverkeer hierdie, Lyle."  

Die man met die stopteken bevestig verder haar teorie deur sy paal te 
verwyder net toe die motors verby is en hy swaai sy arm as ‘n aanduiding dat 
sy moet voortgaan.  

Zoey gehoorsaam egter nie en beduie met haar duim agtertoe terwyl sy 
probeer skree vir die man met die teken. "Laat hom eerste verbygaan, 
asseblief!"  

Sy hop in haar sitplek soos sy skrik toe die monster skielik onverwags met ‘n 
bombastiese toeter ongeduldig en ongeskik in hulle ore raas.  

“Vervlaks, jou vark...!” Sy leuen by haar venster uit en swaai woes en kwaad 
met haar arm vir die onsigbare bestuurder en probeer aandui hy moet 
verbygaan.  

"Moenie jou laf hou nie, jou vertraagde idioot. Gaan nou!"  

Die monster staan egter doodstil en luier net en wag vir haar. Zoey kry 'n 
vreemde gevoel terwyl sy kyk na die onheilspellende, reuse, swart monster 
met die getinte vensters. Sy wil nie daardie ding agter hulle hê nie. Dit lyk 
asof hy net op die regte geleentheid wag om hulle te bespring. Sy kyk verby 
hom en sien daar is darem nog ‘n motor wat intussen agter die monster 
gestop het. Daar is darem iemand wat die ding van agter sal dophou, dink sy. 

Zoey kyk terug na die man met die bord en hy wys weer met ‘n wilde, 
ongeduldige swaai van sy arm dat sy moet ry en sy swets vies. 

"Julle verdomde, vertraagde idiote!"  
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Sy sit die Venture in rat en hulle begin die gevaarlikste deel van die pas 
aandurf met die monster wat kort op hulle hakke volg.  

Zoey kyk in haar truspieël en sien hoe die monster stop net nadat dit verby 
die man met die stopteken is. Sy sien hoe die stopteken weer sak agter die 
monster en dan kom die monster vinnig terug en volg weer kort op hulle 
hakke. Sy sien hoe die motor wat agter die monster was, nou teruggehou 
word deur die man met die stopteken. Dis eienaardig, wonder sy onrustig. 
Hoekom laat hy net hulle twee deur maar sy onthou daar het ook net twee 
motors van vooraf verbygekom het en dit troos haar ‘n bietjie. 

Hulle begin die steil en smal pad. Dit pad is met plofstof uitgeskiet uit die 
regaf krans aan die kruin van hierdie deel van die berg. Die rotswand is regop 
aan die regterkant van die pad en die afgrond weer regaf aan die linkerkant. 
Lyle sien net die blou lug aan die ander kant van die tingerige muurtjie tussen 
hulle en die diep afgrond soos hulle zigzag al hoër en hoër teen die berg opry. 

Lyle loer deur die voorruit en probeer so vêr moontlik opkyk met die steil 
krans aan die oorkant maar dit is te steil en hy raak dronk in die kop. Dis te 
hoog om ‘n idee te kry hoe hoog die piek is. Dit moet seker ‘n rotsklimmer se 
droom wees hierdie. Hy dink terug aan die dokumentêr wat hy oor die 
naweek gekyk het van ‘n mal kransklimmer wat kranse soos hierdie klim 
sonder enige tou en hy kry 'n koue rilling deur net daaraan te dink.  

Hulle kom by ’n haarnaalddraai toe hulle by die spits van die berg kom. Dit is 
die hoogste punt. Van hier af sal hulle afdraande ry. Lyle begin wonder 
wanneer hulle die deel kry waar daar padskade is.  Hy kyk terug na die 
monster en sien dit het effens teruggeval en daar is nou ‘n groter gaping 
tussen hulle.  

Skielik raas die monster as die bestuurder sy toere opjaag asof hy homself 
opwen vir aksie. Zoey kyk onrustig in haar truspieël. 

"Lyle, ek hou niks hiervan nie. Wat is sy plan? Hy werk nou regtig op my 
senuwees." 

Lyle draai om en kyk na die monster. Dit skiet skielik vorentoe en stamp 
hulle van agter sodat hulle ruk in hul sitplekke. Zoey skree angsbevange toe 
die vragmotor begin stoot en die Venture vinniger en vinniger vorentoe snel 
sodat sy met moeite wegbly van die afgrond. Hulle oorleef die haarnaalddraai 
draai net-net en kom in ’n reguit stukkie afdraande. Die vragmotor stoot hulle 
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vinniger en vinniger en hulle jaag ondertoe hopeloos te vinnig vir die skerp 
draai wat onder op hulle wag.  

Zoey skree en probeer hul vaart stop deur met albei haar voete desperaat die 
rempedaal te trap. Die bande huil ontevrede terwyl die Venture heen en weer 
waggel en oor die teerpad gly. Zoey besef dit word te moeilik om die Venture 
weg te hou van die rand en beheer te behou met die glyende bande en sy 
moet noodgedwonge ‘n bietjie skiet gee om beheer te herwin.  

Die monster stoot hulle al vinniger en vinniger soos ‘n genadelose duiwel en 
hulle stuur hopeloos te vinnig af op die skerp draai met die dreigende afgrond 
en blou lug aan die ander kant van die tingerige grensmuurtjie. Zoey voel 
magteloos teen die aanval van die monster en sien geen uitkoms nie.  

Sy skree benoud vir Lyle terwyl sy paniekbevange probeer om hul motor in 
die pad te hou. 

"Lyle, ek kan niks doen nie! Hy gaan ons doodmaak! Spring Lyle! Spring 
voordat dit te laat is! Lyle, dit is jou enigste kans! Red jouself, my seun! Lyle 
spring net! Spring nou! Spring dis jou enigste kans! Toe nou!" 

Lyle vries in sy sitplek en trap die vloer asof daar rempedale is. Die afgrond 
kom hopeloos te vinnig nader en die draai is heeltemal te skerp en hy besef 
daar is geen manier dat hulle veilig om daardie skerp draai sal kom nie. Dit 
voel onwerklik! Dis soos 'n slegte nagmerrie maar hy besef dis nie ‘n droom 
nie. Is dit hulle laaste oomblikke terwyl die toere van die monster en die 
gillende bande van die Venture in sy ore skree en hy die momentum voel wat 
hulle vinnig aanstoot na hulle einde? Hulle gaan oor daardie afgrond bars en 
dit moet honderde meters regaf wees! 

Hoekom moet hulle sterf op hierdie afgryslike manier?  

Die Venture bars gewelddadig maar verspot maklik deur die tingerige 
grensmuurtjie en hulle skiet oor die rand van die afgrond. Die effek van 
gewigloosheid tref Lyle in die maag as hy en Zoey vir mekaar kyk vir 'n kort 
oomblik en die ongeloof en paniek lees op mekaar se gesigte.  

Is dit hoe hy sy ma vir die laaste keer gaan sien? 

Vasgevang vervolg in Uitgawe 12 
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Die Skrif van Onheil 

As Onheil Liefde bring 

 

10 – Verlore 

 

Billy en Kadin het weer saam bus gery en hulle het by Westernstraat 
afgeklim, soos gewoonlik. Billy stap dan saam met Kadin tot by Trinderpark 
waar hy gewoonlik omdraai voordat sy verder tot in Birdstraat loop. Hulle 
geniet mekaar se teenwoordigheid en op hierdie manier kuier hulle vir langer 
saam voordat hulle paadjies finaal skei en hulle huiswaarts keer. 

Kadin kyk ernstig na Billy.  "Ek dink jy moet eers op ’n op veilige afstand 
van die onderste ingang in die vlei op my wag en ek sal eers inloop by 
Settler’s park tot daar waar jy verduidelik het jy die boekie opgetel het. 
Daardie ouens weet nie van my nie. Sodra ek weet alles is veilig, bel ek en 
dan kom jy en ons sit die boekie terug waar jy dit opgetel het, stem jy?” 

“Dit klink na ‘n goeie plan, maar hoekom loop ons nie daarna terug en gaan 
sit ‘n rukkie daar by Fort Frederick en kyk na die Baai terwyl ons die 
afgelope paar dae se gebeure oordink nie? Daar is ‘n kortpad met trappies op 
teen die krans na die fort. Ek en Danny gebruik dikwels daardie steil trappies 
en dis nogal ‘n harde oefensessie. Jy sal goed verstaan wat ek bedoel as ons 
vandag daar oploop, want dis vrek steil en hoog. Die fort is ook nie vêr van 
jou woning af nie. Die uitsig is so mooi daar.” 

Kadin kry ‘n warm gevoel in haar hart en kan nie wag om saam met hom 
daar op die heuwel te sit met die lieflike uitsig oor die hawe nie. Sy was 
lanklaas daar en dis altyd stil en rustig daar. Sy kry die gevoel hy wil 
romanties raak en sy sien uit na sy volgende hartstogtelike soen. Sy voel al 
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hoe hulle wegsmelt en een word daar eenkant teen die fort se muur. Sy is 
verras met sy briljante keuse om alleentyd saam met haar deur te bring. 

Ford Frederick kyk oor die oorspronklike Algoabaai aan die mond van die 
Baakensrivier. Algoabaai is ‘die landingsplek met vars water’ waar die Britse 
setlaars aangeland het. Fort Frederick is vernoem na Frederick, die Hertog 
van York en Albany. Hy was die bevelvoerder van die Britse leër. Dit is 
gebou deur troepe in 1799 ter voorkoming van 'n moontlike besetting van die 
Franse onder Napoleon. Ook om die Graaff-Reinet-rebelle te help tydens die 
Napoleontiese oorloë maar nie 'n enkele skoot is ooit afgevuur deur die fort 
se kanonne of gewere nie. 

Dit was die begin van die Britse bewind aan die Kaapkolonie en die Britse 
setlaars in Port Elizabeth in 1820. Die fort het 'n kruithuis en ’n blokhuis en 
het verskeie kanonne met selfs ‘n 5.5-duim Howitzer. Daar is ‘n klein 
museum wat spog met verskeie tipes voorlaaiers wat dateer uit die tweede 
helfte van die agtiende eeu.  

Watter interessante plek! En sy en Billy gaan daar teen sy klipmuur mekaar 
vir die eerste keer werklik in diepte ongehinderd verken! 

Kadin glimlag gelukkig vir Billy toe hulle vassteek daar waar hulle paadjies 
vir nou eers moet skei. 

“Ek kan nie wag om daardie lieflike uitsig saam met jou te geniet nie. Jy ken 
jou storie want jy kon nie ‘n beter plek vir my gekies het nie.” 

Hulle staan byna teen mekaar en Kadin kyk diep in sy oë en sien hoe die 
passie in hom brand maar dit moet eers wag tot die stilte en afsondering van 
die fort. Sy knipoog vir hom terwyl sy opsetlik na sy lippe staar. 

“Sien jou later, my prins.” 

Hy streel opsetlik met sy tong speels oor sy lippe en bevestig haar vermoede 
oor wat hy daar saam met haar beplan voor hy antwoord.  

“Kan nie wag nie, my prinses, ek gaan net gou verklee en gereedmaak; dan 
kom haal ek jou.” 

Billy stap haastig terug op met Westernstraat toe hy bewus raak van ‘n 
verdagte man in swart geklee soos daardie mans wat hy in die park gesien 
het. Die man loop effens skuins agter hom aan aan die oorkant van die pad en 
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hy onthou nou dat dit heel waarskynlik dieselfde man is wat hy vroeër 
opgemerk het, maar hom nie daaraan gesteur het nie.  

Hy sou graag reguit na die man wou kyk en probeer vasstel of hy hom herken 
maar wil nie verraai dat hy bewus is van hom nie en miskien verbeel hy hom 
net. Billy loop redelik vinnig sonder om dit te oordoen terwyl hy homself 
kalm probeer hou. Miskien is dit net toevallig en hardloop sy verbeelding 
weg met hom.  

Indien die man hom wel volg, wonder hy of dit die enigste man is. Is daar 
miskien nog mense wat hy nog nie opgelet het nie? Hy moet probeer vasstel 
sonder om agterdog te wek en hy steek die straat oor en kyk vinnig na beide 
kante terwyl hy die verkeer dophou. Dis sy geleentheid want dit sal nie 
agterdog verwek nie. Hy moet mos op- en afkyk voor hy die pad oorsteek. Sy 
hart vries wanneer hy nog ‘n man in swart ‘n entjie agter hom sien en hy ‘n 
beter beeld van die mans kry en hy besef hulle lyk net soos die twee wat die 
ou man aangerand het: twee donkerige, baie stewige Indiërs.  

Billy loop vinnig oor die straat in by die 24/7-kafee aan die bokant van die 
straat. Hy gaan staan naby die voorruit voor ‘n rak met tydskrifte en koerante 
en maak asof hy op soek is na leesstof. Hy loer onopmerklik straataf in die 
rigting van die mans. Die vrees omklem sy hart toe hy sien hoe die man aan 
die oorkant stelling ingeneem het skuins agter ‘n groot boom en dit lyk asof 
hy die kafee ongemerk probeer dophou. Die man aan die duskant is by die 
venster van ‘n swart afleweringswa ‘n entjie straataf. Die man loer kort-kort 
in die kafee se rigting terwyl hy met iemand deur die venster praat.  

Dit lyk asof sy vrese geldig is. Dit is heel waarskynlik daardie mans en hulle 
beplan iets. Hy let op dat die man by die vervoerwa ‘n byna onsigbare 
toestelletjie oor sy kop het wat lyk soos ‘n gehoorstuk wat die 
sekuriteitsmense gewoonlik dra om oor ‘n afstand met mekaar te 
kommunikeer. Hy wonder of hulle almal sulke goed dra en heeltyd in 
verbinding is met mekaar.  

Wat gaan hy doen? Moet hy die polisie of die kassier om hulp vra? Wat gaan 
hy vir die polisie sê? Wat as dit net sy verbeelding is en hy maak sy naam 
bollie? Hy moet eerder self probeer wegkom en indien hy probeer, sal hy gou 
sien of sy vermoede reg is of nie. Die mans se motiewe sal ontbloot word as 
hulle hom probeer vang en dan sal hy reguit polisie toe gaan met die 
sekerheid dat hy wel in gevaar verkeer en beskerming regverdig. 
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Hy haal sy slimfoon uit en bel vir Kadin terwyl hy die naaste man by die 
swart voertuig dophou. Hy sal haar waarsku en sou sy planne skeefloop, sal 
sy ten minste daarvan weet. Haar foon lui aaneen en uiteindelik antwoord 
haar antwoorddiens dat hy ‘n boodskap moet los. Hy probeer herhaaldelik, 
maar het geen sukses nie en hy besef uiteindelik hy sal vir haar ‘n boodskap 
moet los.  

Die man by die swart voertuig skud sy kop asof hy saamstem met die man 
binne-in en begin loop in die rigting van die kafee. Billy besef dat hulle hom 
maklik hier sal vaskeer en dit is glad nie ’n goeie idee nie. Daar is nie nou 
geleentheid vir ‘n boodskap nie. Hy sal vinnig ‘n besluit moet neem. 

Hy kyk haastig in die kafee rond maar sien geen uitgang nie behalwe waar hy 
ingekom het en besef hy sal moet uit voordat daardie man die ingang versper.  

Daar stop ‘n Kwêla taxi voor die kafee en mense klim uit en in. Hy besef dis 
sy geleentheid en hy wag tot die seun wat die deur reguleer weer by die 
Kwêla se skuifdeur inklim en net die deur wil toetrek voor hy vinnig 
uithardloop en skree: “Stad! Een vir die stad!” 

Die seun sien hom net betyds voordat hy die deur toetrek en stoot die deur vir 
hom oop en hy spring in. Die Kwêla trek weg terwyl Billy ‘n nou plekkie 
teenaan ‘n vet tannie kry en homself daar inwurm. Billy kyk terug tussen die 
mense deur en probeer sien wat die mans doen. Hy voel hoe sy hart vinniger 
klop in sy borskas toe die reaksie van die mans sy vermoede finaal bevestig.  

Hulle skree en beduie vir mekaar en hardloop na die voertuig wat vinnig 
wegtrek en hulle spring sommer so in die ry in. Dit kom vinnig aangejaag en 
sit nou kort op die Kwêla se buffer. Nou weet Billy vir seker dis die manne 
van die park en hulle is agter sy bloed aan. Daardie verdomde boekie is 
belangrik genoeg vir hulle. Hy oorweeg om die polisie bel maar ken nie eers 
hulle nommer nie. Daar is nie nou tyd om nommers te soek nie. Gaan dit 
werk as hy die taxidrywer se hulp vra? Dis ‘n waagstuk; netnou stop die taxi 
net hier en skop hom uit en dan is hy verlore want die mans is reg agter hulle. 

Billy besef hy sal vinnig ‘n ontsnappingsplan moet beraam en hy sal dit moet 
baseer op die roete van die taxi. Hy weet die taxi gaan links draai in Athol 
Fugard-terras en tussen Donkin Park en die King Edward Hotel deurry. 
Daarvandaan sal dit afdraai in Donkinstraat en afry tot by die robot en regs 
indraai in Govan Mbekilaan waar dit met die eenrigting sal afry tot in die 
middestad tot by die taxi’s se terminus. 
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Die voertuig sal heel hulle waarskynlik volg en dophou vir ingeval hy 
uitspring. Miskien sal een of twee van die manne vroegtydig daar in Govan 
Mbekilaan uitklim waar die taxi stadig beweeg in die verkeer en vooruit 
hardloop en hom inwag by die terminus. 

Hoe gaan hy hulle ontduik? Hy besef hy sal op die regte plek moet uitspring 
wanneer die ouens dit die minste verwag en waar hy tussen die baie mense in 
die middestad kan verdwyn voordat die taxi stadig genoeg beweeg sodat die 
manne die geleentheid kry om uit te spring en hom voor te lê. 

Billy besef daar is net een regte plek. Maar hoe gaan hy hulle ontduik nadat 
hy tussen die mense in die middestad ingehardloop het? Hy dink aan die 
versteekte hyserinham naby die ingang van die Sanlam gebou wat mense 
opneem tot in Winston Ntshonastraat net onderkant Donkin Park. Dit is die 
beste plan. As hy vinnig genoeg tussen die mense verdwyn en daar inglip, 
kan hy met die hyser op na Winston Ntshonastraat gaan terwyl hulle hom in 
Govan Mbekilaan soek. Hy kan dan intussen weghardloop oor Winston 
Ntshonastraat met Donkin Park op en soos mis voor die son verdwyn. 

Wat as hy ontdek word terwyl hy wag vir die hyser? Hy het nie beheer oor 
hoe lank hy daar moet wag nie. Miskien sal hy dadelik met ‘n oop hyser 
wegkom of miskien moet hy wag op die ding en dit sal senutergend wees 
want hy gaan vasgevang wees in die inham skuins voor die ingang van die 
Sanlam gebou. Een van die mans hoef net daar in te loer en hy is vasgekeer. 
Dis ‘n groot risiko.  

Billy besluit hy sal die risiko moet waag en toe die taxi by die robot regs 
draai in Govan Mbekilaan, trek Billy desperaat aan die seun by die skuifdeur 
se arm en steek R5.00 in sy hand. 

“Net hier asseblief, net hier ...” 

Hy is op daardie oomblik dankbaar oor die wettelose manier wat hierdie 
taxi’s opereer want die oomblik toe die seun vir die bestuurder sê: “Stop, hier 
een uit,” gehoorsaam die taxibestuurder dadelik en stop sommer net daar in 
die draai terwyl die seun die skuifdeur oopmaak en Billy spring haastig uit en 
nael vir lewe en dood. 

Hy is seker hy het hulle nou net onkant betrap terwyl hy met vaart tussen die 
mense op die sypaadjie deurhardloop. Hy wens hy het nie sy skoolsak oor sy 
skouer nie, want dan sou hy nog vinniger kon hardloop terwyl hy akkuraat 
korrel en vlugtig links en regs tussen die mense deur koes. Hier en daar stamp 
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hy ongeskik iemand skrams raak wat met ‘n skok besef iets het hulle gestamp 
maar voor hulle kon sien wie of wat, is hy lank reeds weg. 

Hy kyk vinnig en sien nie een van die mans in sig nie voordat hy vinnig 
inglip en in die inham voor die hyser en buite sig gaan staan. Hy het dit 
reggekry om heeltemal ongesiens te verdwyn en nou moet hy net betyds in 
daardie hyser klim. 

Billy staan en wag in spanning op die hyser. Hy wonder of daardie uitlandse 
mans ooit weet van hierdie hyser. Daar is ‘n goeie kans dat onbewus is van 
hierdie hyser, kalmeer hy homself. Billy gluur die hyser se toe deur aan en 
probeer hom oop wens terwyl die spanning aan sy maagwande klou.  

’n Straatkind kom in by die inham en kom staan voor hom en die seuntjie kyk 
op asof hy Billy ken. Hy staan reg voor Billy en staar hom aan met sy 
snaakse blou ogies asof hy in ‘n snaakse beswyming is. Billy kry ‘n snaakse 
gevoel terwyl die seuntjie met sy snaakse blou ogies hom aanstaar. Maak nou 
oop, verdomde hyser!  

Daar kom twee mans en ‘n vrou langs hom staan en wag. Hulle gee hom ’n 
geleentheid en hy verskans homself agter hulle sou een van daardie mans nou 
hier inloer. Dit laat hom baie veiliger voel. Hy wonder net hoekom staar 
hierdie snaakse mannetjie hom so aan. Iets is net nie reg nie, maar hy 
verstaan nie hoekom nie. 

Die deur gaan oop en hulle klim in die hyser behalwe die seuntjie wat 
wegstap van die hyser, dan omdraai en hom dophou met daardie snaakse blou 
ogies van hom. Die seuntjie staar hom stip aan terwyl die hyser se deur 
toegaan en dan begin die hyser uiteindelik beweeg. Billy sug verlig. Hy het 
dit sowaar reggekry om hulle te ontduik. Die mans is nou besig om hom te 
soek daar onder in Govan Mbeki en hy gaan nou oor Winston Ntshonastraat 
hardloop en met Donkin Park langs ontsnap. 

Die deur van die hyser gaan oop en daar staan nog ‘n straatkind in die ingang 
en staar met dieselfde snaakse oë na hom asof in ‘n beswyming. Billy loop 
vinnig na die oorkantste uitgang op pad na Winston Ntshonastraat en die 
seuntjie volg hom. Wat gaan aan met hierdie straatkinders. Dit is baie 
eienaardig. Dis asof hulle hom volg. 

Billy gaan deur die uitgang en steek verskrik vas toe die vervoerwa haastig 
daar stilhou en die uitgang tot die straat versper. Die bestuurder spring uit en 
hardloop om die vervoerwa. Hy herken nou die man wat aan die tafel gesit 
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het by die ou man en dogter. Die man ruk die skuifdeur oop en staan daar en 
wag op hom. Billy draai haastig om en wil terughardloop hyser toe maar 
steek weer vas. Die twee mans versper die ingang terug soontoe. Hulle moes 
ook met die hyser opgekom het agter hom aan. Hoe het hulle geweet, wonder 
hy, terwyl hulle hom bekruip en stip dophou. 

Billy sien die twee seuntjies staan nou agter hulle in die ingang die gebeure 
en aanskou soos zombies asof hulle ‘n lewendige opvoering dophou in ‘n 
snaakse beswyming. Billy draai weer om beplan vinnig om met ’n laaste 
desperate poging verby die man by die voertuig te kom maar sien die man het 
intussen vorentoe gekom en daar is min spasie tussen hom en die dun 
gangetjie tot by die voertuig. 

Billy spring weg en hardloop desperaat reguit op die man af wat hom inwag 
soos ‘n stewige rugbyspeler wat ‘n drie moet verhoed. Billy maak asof hy 
links verby die man wil skiet maar verander blitsig sy rigting en probeer die 
man verras deur regs verby te skiet, maar die man gryp sy baadjie raak. Sy 
greep en balans op sy voete is so onwrikbaar stewig dat hy Billy heeltemal 
van sy voete af ruk sodat hy neerslaan en hard voor die man se stewels 
beland. Die sterk man lig hom maklik op en pen hom vas oor sy skouer voor 
hy vinnig vorentoe loop en hom woes in die voertuig gooi. Hy hik soos sy 
rug die binnekant tref met sy skoolsak wat gelukkig die meeste van die stamp 
absorbeer en verhoed dat hy winduit val. Hy eindig hulpeloos op die vloer 
terwyl hy hoor hoe die deure toeklap. Oombliklik trek die vervoerwa weg 
met hulle vangs.  

Een van die mans het by hom ingeklim en pen hom pynlik vas teen die vloer 
met sy knie in sy rug asof hy ‘n kokkerot is terwyl hy vinnig sy sakke 
deursoek en sy slimfoon ontdek. Die man los hom en gaan sit regoor hom 
teen die skuifdeur terwyl hy Billy se slimfoon oopmaak en die battery 
verwyder voor hy dit in sy sak druk. 

Hy besef weer eens: hierdie ouens is baie professioneel. Hulle maak natuurlik 
seker die slimfoon sal nie sy posisie weggee nie. Billy kyk na die man en hy 
beduie met sy vinger voor sy mond dat Billy moet stilbly terwyl hy hom met 
koue oë aangluur.  

Waarheen is hulle nou op pad. Hy voel so hulpeloos soos ‘n skaap op pad na 
die slagpale. 

Die Skrif van Onheil vervolg in Uitgawe 12 
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Sandstorm in die Sahara woestyn 

Kortverhaal deur Pieter Haasbroek 

 

Deel 1 van 2 

Dit is die jaar 1905 en elf kamele loop netjies in gelid, al agter mekaar aan 
oor die wyduitgestrekte Sahara woestyn. Op die voorste kameel se rug sit 
Dirk Lubbe luilekker en dagdroom. Dit is die laaste keer wat hy as gids gaan 
optree vir toeriste wat die Sahara graag beter wil leer ken. Hy het die 
afgelope tien jaar al ŉ aardige bedraggie geld bymekaar gemaak deur as gids 
op te tree vir toeriste. Hy beskou homself tereg as die beste gids in die ganse 
wêreld om mense te leer van die Sahara en daar is seker niks wat hy nie weet 
van die insekte, diere, die woestyn self en die geskiedenis daarvan nie.  

Dit alles kom egter teen ŉ prys en daarom vra hy dubbeld soveel as wat sy 
naaste kompetisie vra vir dieselfde werk. Ten spyte daarvan bly sy dagboek 
vol bespreek want sy naam is alombekend en sy kliënte weet dat hulle waarde 
kry vir elke sent wat hulle betaal. Hy het vir nou eers genoeg gehad van die 
gevare en die vreeslike hitte van die woestyn. Na hierdie laaste tog gaan hy 
sy geld vat en êrens vir homself in Switserland ŉ plekkie koop; daar waar dit 
ten minste heelwat koeler is as hier.  

Dan skrik hy skielik wakker uit sy dagdrome want ŉ rukwindjie het sy hoed 
byna van sy kop af gewaai. Hy kyk om hom rond en merk hier en daar 'n 
dwarrelwind wat los sandjies effens opwaai en dan weer gaan lê. Een van die 
dwarrels vang sy warm gesig vir ’n kort oomblik en koel dit effens af. Sedert 
hy opgestaan het vanoggend het hy gesien dat die lug anders lyk as 
gewoonweg. Die son is nie heeltemal 'n helder, kokende, bal vuur nie en die 
lugdruk is meer as gewoonlik. Die kamele kom ook onrustig voor en dit is 
asof die hele woestyn wag op iets groots wat moet gebeur. 
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Dirk draai hom om in sy saal en kyk na agter, daar waar sy tien kliënte op 
hulle kamele aankom. Daar is vyf vroue en vyf mans en hulle lyk nog 
betreklik vars die tyd van die oggend, want nou is dit nog redelik koel. 
Binnekort gaan die son egter in al sy felheid brand oor die woestyn en die 
kwik kan dan vinnig klim na vyftig grade Celsius en selfs meer. Tesame met 
die uiters droë lug suig dit as’t ware die vog uit ŉ mens se liggaam en moet jy 
dus kort-kort water drink om te voorkom dat jy vinnig dehidreer. Die 
versengende hitte en uiters droë lug sal dit laat voel soos ŉ oond waarin hulle 
beweeg, maar op hulle derde dag in die woestyn, weet die toeriste al wat 
hulle binnekort te wagte kan wees. 

Uit ervaring weet Dirk dat ’n mens in hierdie woestyn hoogstens een dag 
sonder water kan oorleef en twee dae as jy baie gelukkig is. Weens die min 
plantegroei en droë lug, koel die nag weer baie vinnig af en die temperature 
kan dan baie naby aan nul grade draai. Sterk winde kan die sandduine wat jy 
vandag waarneem, in ŉ oogwenk verander sodat jy die volgende dag uitkyk 
oor ŉ amper heel nuwe woestyn. Dit is juis een van die Sahara se eienskappe 
wat dit so gevaarlike maak vir onervare reisigers. Baie het al verdwaal en 
gesterf nadat hulle hulle net verlaat het op die onmiddellike omgewing. Jy 
moet die son, maan en sterre ook gebruik as hulpmiddels en daarmee saam 
jarelange ondervinding met ŉ soort van sesde sintuig om te weet in watter 
rigting jy moet beweeg. Daaglikse water is hier krities vir mens en dier se 
oorlewing en as jy 'n oase misloop, kan dit jou einde beteken. Die Sahara in 
al sy prag is dus ook vol gevare en is dit net die slimste, sterkste en dapperste 
wat hier kan oorleef.  

Dirk maak altyd vooraf seker dat hy presies weet wie sy kliënte is en wat 
hulle dryf na die woestyn, want dit kan allerhande probleme voorkom of later 
vergemaklik. Daar is die manstudent, Stefan Bruwer, wat net kom om foto’s 
van die skouspelagtig mooie sonsopkomste en sonsondergange te kom 
afneem. Dan is daar Dorothy Snyman, ŉ ouerige dame, wat onlangs geskei is 
van ŉ skatryk miljoenêr en besluit het sy moet nou eers tot verhaal kom deur 
vir ŉ tydjie weg te kom van almal en alles wat al die jare intiem deel was van 
haar lewe. Dan is daar ook Peet Schutte, ŉ frisgeboude liggaamsbouer, wat 
gereeld aan kompetisies deelneem. Hy reken hy is sterk en mans genoeg om 
nou ook die woestyn te kom aandurf. Hy sien vir alles kans in die lewe en wil 
sy uitkyk so bietjie kom verbreed.  

So kyk Dirk na die res van sy toerlede en herroep die kennis wat hy het van 
elkeen in sy gedagtes. In hierdie gevaarlike woestyn moet jy presies weet 
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waar jy staan met elkeen en wat hulle sterk en swak punte is. Dit mag dalk 
net later die verskil tussen lewe en dood beteken. 

ŉ Sterk rukwind pluk skielik aan Dirk se klere en hy sukkel vir 'n oomblik 
om sand uit sy een oog te kry. Hy kom agter dat hy die laaste klompie minute 
al hoe moeiliker begin asemhaal. Sy klere is amper alles natgesweet ten spyte 
van die wind wat nou geleidelik al sterker en sterker begin waai. Hy voel 
effens lighoofdig en die volgende oomblik voel dit weer of sy kop kan 
oopbars van die drukking in die lug. Dirk hou sy kameel in en kyk nou 
deegliker om hom rond. Wat besig is om te gebeur, tref hom soos weerlig. 
Hoe kon hy dit nie gouer besef het nie? Hy moes nie so gesit en dagdroom 
het nie, verwyt hy homself, want hulle het dalk nou al te veel tyd verloor en 
dit kan hulle duur te staan kom. Hy spring soos blits uit sy kameel se saal en 
land ewe netjies op sy voete langs sy kameel. Hy steek sy hand in die lug op 
en roep hard uit. 

“Stop dadelik julle kamele en kom onmiddellik hier na my toe!”  

Die krag en die erns van sy woorde laat almal maak soos hy sê. Stefan, die 
student, skrik so groot want hy het self gesit en dagdroom, dat toe hy probeer 
afklim van sy kameel, haak sy een voet vas aan die saal en hy tuimel 
behoorlik van sy kameel se rug af. Hy val hom kop eerste byna katswink op 
die sand. Hy staan dronk op en kom dan kruppel-kruppel aangedraf terwyl hy 
sy kop vryf. Die groepie van tien mense staan nou bekommerd en met groot 
oë voor Dirk. Hulle kan aanvoel dat dinge glad nie pluis is nie.  

“Mense,” begin Dirk dadelik, “ons lewens is in groot gevaar. Om die 
waarheid te sê, in lewensgevaar, en ons kanse op oorlewing is baie skraal.” 

“Waarvan praat jy nou, meneer Lubbe,” vra Dorothy met skok in haar oë 
duidelik sigbaar. “Hier is dan niks en niemand naby ons nie en ek sien ook 
niks wat gevaar vir ons inhou nie. Die sterk wind wat opgesteek het, is nou 
wel lastig, maar seer sekerlik is dit nie skadelik vir ons nie?”  

Dirk weet dat die tyd min is en daarom gaan hy nie enige doekies omdraai 
nie. 

“Hier is ŉ groot sandstorm op pad. Ons het miskien ŉ halfuur voor dit ons 
tref; hoogstens een uur. Geen mens kan dit oorleef as dit 'n sterk sandstorm is 
en jou in die oopte tref soos hier nie. Die sterk winde wat gepaardgaan met 
sulke storms dryf klein klippies en sand horisontaal met die grond en weens 
die spoed daarvan, vreet dit letterlik die klere van jou lyf af. Daar waar jy 
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geen beskerming het nie, word jou vel letterlik laag vir laag afgeskuur. Asof 
dit nie reeds genoeg is nie, dring die fyn stof en sand jou longe binne en 
versmoor jou so. Die droë, warm lug forseer vog teen 'n hoë tempo uit jou 
liggaam en as jy eers gedehidreer het, kan die dors jou waansinnig maak. 
Sulke sandstorms duur gewoonlik enkele ure, maar kan ook vir 'n paar dae 
voortduur en hoe langer dit duur, hoe skraler raak jou kans op oorlewing.” 

Dit is asof die woestyn sy woorde hoor, want die volgende oomblik tref 'n 
sterk windvlaag hulle en waai hulle byna onderstebo. 

“'n Sandstorm in die Sahara is die mees gevreesde en gevaarlike 
natuurverskynsel en moet geensins lig opgeneem word nie,” gaan Dirk vinnig 
voort. “Ek was elf jaar gelede in een van die Sahara se sandstorms vasgevang 
in die middel van die woestyn en met geen beskutting naby nie. Ek was een 
van vyf uit twintig mense wat die sandstorm oorleef het. Die betrokke storm 
het vier dae lank aangehou en ons kos en water het eenvoudig opgeraak.”  

Nog 'n skielike rukwind waai stof en sand in hulle oë en dit is asof hulle nou 
ook deeglik bewus raak van die lugdrukverandering en naderende onheil wat 
op pad is. 

“Ons tyd is min mense,” sê Dirk. “Luister nou baie mooi na my. Julle gaan 
nou alles wat ek vir julle sê uitvoer tot op die letter en daar mag nie eens die 
geringste foutjie gemaak word nie, want dit sal ons almal se lewens kos. Ek 
hoop dit is baie duidelik vir almal!”  

Verslae en geskok knik almal net hulle koppe. Nie een van hulle, nie eens 
Dirk self nie, het verwag dat die ongeluk hulle juis nou moet tref ver weg van 
die naaste oase af sonder enige beskerming. Hier is hulle oop en bloot 
vasgevang in die woestyn en oorgelaat aan die genade van die natuur. 

“Peet,” sê Dirk, “gaan haal jy gou vir my die penne en die seiltjies wat in my 
pakdier se agterste twee sakke is. Ek het spesiale seiltjies laat maak wat dig 
en sterk is en die skuureffek van die wind en sand kan weerstaan; vir lank 
genoeg, hoop ek. Ek bring altyd die penne en seiltjies saam op my toere, net 
ingeval ŉ sandstorm ons tref, want miskien, net miskien, mag dit vandag ons 
lewens red. Dit is ŉ wenk wat ’n ou sjeik van die Doelaks my geleer het na 
my laaste noue ontkoming in die woestyn se sandstorm. Toe het ons dit nie 
gehad nie en het dus feitlik niks gehad om ons te kon beskerm teen die 
sandstorm nie.”  
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Terwyl Peet gou die penne gaan haal, vra Dorothy: “Mnr. Lubbe, wat gaan 
word van die kamele, hulle het dan geen beskutting nie?”  

“Mev. Snyman, kamele is uitstekend aangepas vir die woestyn. Hulle dik 
hare beskerm hulle teen die hitte en koue van die woestyn. Hulle het verder 
ook dik ooglede en lang ooghare wat beskerming bied teen ŉ sandstorm se 
waaiende sand. Laastens, hulle kan hulle langwerpige neusgate na willekeur 
sluit om so sand en stof uit te hou as dit te erg raak. Ek dink dus nie ons hoef 
ons oor hulle te bekommer nie, hulle sal vir hulle self sorg.”  

 

Die einde vervolg in Uitgawe 11 

 

 

Uittreksels van uitgawe 11 

 

Vasgevang - 11 - Die Afgrond 

Lyle vries in sy sitplek en trap die vloer asof daar rempedale is. Die afgrond 
kom ontstellend vinnig nader en die draai is heeltemal te skerp en hy besef 
daar is geen manier waarop hulle veilig om daardie skerp draai sal kom nie. 

Die Skrif van Onheil - 10 – Verlore 

Die man het intussen vorentoe gekom en daar is min spasie tussen hom en die 
dun gangetjie tot by die vervoerwa. Billy spring weg en pyl desperaat af op 
die man wat hom inwag soos ‘n stewige rugbyspeler wat ‘n drie moet 
verhoed. 

Sandstorm in die Sahara woestyn 

Kortverhaal deur Pieter Haasbroek 

Verslae en geskok knik almal net hulle koppe. Nie een van hulle, nie eens 
Dirk self nie, het verwag dat die ongeluk hulle juis nou moet tref ver weg van 
die naaste oase af sonder beskerming. Hier is hulle oop en bloot vasgevang in 
die woestyn en oorgelaat aan die genade van die natuur. 


