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Uittreksels uit uitgawe 12 
 
 
Vasgevang - 12 – Die Eggo 
 
Lyle maak verdwaas sy oë oop en kyk regaf honderde meters deur die 

gaping waar die voorruit eens was. Hy kyk duiselig regaf in die dieptes nog 
deur die mis verberg. Hulle hang nou oor die eindelose afgrond. 

 
 
Die Skrif van Onheil - 10 – Die Slaghuis 
 
Hy luister in spanning want hy verwag enigiets. Miskien ‘n messteek; of ‘n 

rondte deur die kop of miskien ‘n beenbreekhou met ‘n bofbalkolf. Of gaan 
hulle hom doodwurg? 

 
 
Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 
Prof. Jarries se weeklikse rubriek  
 
Wat beteken nosel?  

 

Sandstorm in die Sahara woestyn 

Kortverhaal deur Pieter Haasbroek 

Deel 2 van 2 (Deel een in uitgawe 11) 

“Daar kom dit! Daar kom die monster!”  
 
Die hart van die storm is nou feitlik op hulle. Die drukking in hul ore raak 

dadelik groter en dit is ook asof die hitte skielik effens toegeneem het. Dirk en 
Peet staar asof in vervoering na die skouspel wat hier op hulle afstorm en lyk 
asof dit alles voor hom wil vernietig. 
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Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 
12 – Die Eggo 
 

 
 

Die Venture se neus daal eerste en die afgrond strek honderde 
meters die diepte in verberg deur mis. Hulle val al vinniger en 
skree vreesbevange terwyl die mis hulle insluk en die versnelling 
hulle vasdruk. Daar is ‘n geweldige slag en Lyle sluit sy oë en keer 
met sy arms soos glasstukkies sy gesig sny wanneer al die vensters 
bars. Dan is dis asof die hel losbars soos die wrak aaneen gemoker 
word. 
 
Die Venture ruk woes en word met tussenposes gestuit terwyl 
metaal skeur. Hulle ruk soos lappoppe en sy arms en bene stamp 
hard en seer. Die sitplekgordel gryp amper al sy wind uit en sy 
sleutelbeen, bors en ribbes brand soos vuur soos dit vasgryp en 
verhoed dat hy uitskiet. Hy besef dat hulle tot stilstand gekom het 
en dat hy aan die sitplekgordel hang. 
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Gepos by ons Facebook groep 
 
My spoke 

 
Jou oë se maanskyn  

treiter my deur die nag  
die galop van jou hartklop  
wat om elke draai wag  
die klank van jou asem  
om die hoeke van my hart 
jou gesig in gedagte  
verdrink my gees in smart  
as jou vingers van verlede  
onskuld wurg uit my 
hoe smag ek na die môre  
wat my  
uit jou "saamwees" bevry 
miskien,  
sal my spoke weggaan  
vir nog 'n dag wegkwyn 
 

©Mariëtte Ras 
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Ons wenner Mariëtte Ras 
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Hy maak verdwaas sy oë oop en kyk honderde meters regaf deur 
die gaping waar die voorruit eens was. Hy kyk duiselig regaf in die 
dieptes nog deur die mis verberg. Hulle hang nou oor die eindelose 
afgrond. Hy is verbaas hy haal nog asem en word stadig bewus van 
skreeuende pyne orals in sy liggaam. Hy voel hoe die warm bloed 
teen sy gesig afloop maar kyk desperaat of sy moeder nog by hom 
is. Zoey hang bewusteloos terwyl ‘n mengselstring van bloed en 
slym uit haar neus lostrek en in die dieptes verdwyn.  
 
“Ma ...!” 
 
Die kranse iewers in die vêrte antwoord sy uitroep met aardige 
eggo’s van homself: “Ma...aa...a...” 
 
Lyle probeer wurm agter sy sitplekgordel ten spyte van die pyn en 
strek om haar aan te raak maar sy hart spring verskrik in sy borskas 
as hy ‘n snaakse geluid hoor en hulle ondertoe gly. Hy verwag dat 
hulle gaan loswikkel van wat hulle ook al vashou en vêrder in die 
diepte afstort, maar dan stop die wrak gelukkig weer en hy luister 
aandagtig. Wat was daardie geluid?  
 
Dit klink soos iets wat wil lostrek en hy draai sy kop en probeer 
vasstel wat hulle vashou en besef dis bome wat hulle gestuit het 
want hy sien ‘n deel van ‘n stewige tak uitsteek aan die linkerkant 
van die wrak. Daardie geluid het geklink soos wortels wat skiet gee 
en lostrek uit die grond. ‘n Koue rilling skiet deur hom. Elke 
beweging wat hulle maak, mag dalk net die wortels van die boom 
wat hulle finaal gestop het, laat lostrek sodat hulle verder die 
afgrond intuimel. 
 
Lyle se ribbes pyn nou erg en elke inaseming is ’n marteling. Hier 
hang hy en sy ma op genade oor die afgrond magteloos aan hul 
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sitplekgordels! Enige beweging is gevaarlik en onvoorspelbaar en 
hy weet nie of Zoey nog lewe nie en hy wil ook nie dit waag om te 
beweeg nie. Sal iemand ooit stilhou en ondersoek instel daarbo? 
Hy twyfel. Motoriste mag miskien oplet dat die grensmuurtjie 
gebreek is maar sal waarskynlik dink dit was reeds so.  
 
Lyle word bewus van ‘n yskoue bergbriesie wat oor hom streel en 
wonder hoe lank hulle hier magteloos gaan hang. Dit gaan dodelik 
koud word vanaand teen hierdie krans. Wat as die weer nog 
boonop sleg word? Hierdie boom wat hulle van die afgrond gered 
het, het heel waarskynlik net hul dood uitgestel en gaan net hulle 
lyding vererger. 
 
*** 
 
Chloe is slegs ‘n paar kilometer vanaf die bergpas toe haar Cooper 
se foon lui. Sy druk die knoppie en antwoord: “Hallo, Chloe hier.” 

 
“Hallo, praat ek met Chloe Eastwood?” 

 
“Dis ek wat praat, ek is besig om te bestuur maar ons kan maar oor 
my handvrystel praat terwyl ek ‘n sein het.” 

 
“Mej. Eastwood, ek is Richard Jordaan, die skoolhoof van die 

Bergvallei Kosskool. Ek wil eerstens graag my diepste medelye 
betoon met die verlies van u vader en daarom is ek jammer indien 
ek pla gedurende hierdie moeilike tye. Ons is egter besorg oor Lyle 
want sy moeder het ons belowe hy sou op die laatste gistermiddag 
hier arriveer. Ons kon nie een van sy ouers kontak nie en u is ons 
enigste noodkontak. Is u bewus van enige verandering in hulle 
planne?” 
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toe deur een of ander meule gegaan en daarna vir twee dae lank 
sonder kos, water en slaap gebly het.  

Stefan staan daar eenkant met ŉ breë glimlag op sy gesig. Sy 
spierwit tande steek skerp af teen sy vuil, besmeerde gesig en Dirk 
wil amper hardop uitbars van die lag. As sy ma hom darem nou 
moet sien! Maar almal van hulle lewe en dit is al wat nou tel. Die 
groepie beweeg skielik soos een man en kom staan hier reg voor 
Dirk. Dan begin die hele groep spontaan hande  klap, al hoe harder 
en harder. Dirk voel hoe die trane in sy oë opdam want hy het dit 
glad nie verwag nie.  

Toe die handeklap bedaar en hy sy emosies weer onder beheer het, 
sê hy: “Ek is net baie dankbaar dat julle gemaak het presies soos 
wat ek vir julle gesê het, anders was ons almal nou bokveld toe!” 
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Skaars ŉ windjie waai nou in die woestyn en Dirk kan beswaarlik 
glo dat hier kort tevore ŉ ernstige sandstorm vir ure lank 
plaasgevind het. Die landskap lyk nou ook heeltemal anders as 
voorheen, sekere duine het verdwyn en ander is weer nuut gevorm. 
Nou lyk die woestyn weer heeltemal skadeloos en onskuldig asof 
niks ooit hier verkeerd kan gaan nie. Met sy stywe en seer lyf 
drafstap Dirk na die eerste seiltjie naby hom en ruk behoorlik die 
seiltjie af. Peet lê daar opgekrul. Hy knip sy seer oë ŉ paar maal en 
vra dan. 

“Is die storm heeltemal verby?” 

“Dit is genadiglik verby en jy kan nou maar uitkom,” antwoord 
Dirk. 

Die vrees bly knaag aan Dirk met elke seiltjie wat hy en Peet saam 
verder oopgrawe. Wat gaan hulle kry as die seiltjie eers af is? Wie 
het oorleef en wie nie? Een troos is darem dat dit lyk asof al die 
seiltjies nog iemand bedek. Niemand het dus kop verloor en 
probeer “wegkom” nie …  

Wonder bo wonder en teen alle verwagtinge in, lewe al tien sy 
kliënte en dit is vir Dirk seker die beste present wat hy nog ooit al 
in sy lewe ontvang het. Die groepie wat nou hier voor hom staan 
lyk alles behalwe soos wat hulle enkele ure gelede nog gelyk het. 
Almal lyk maar sleg. Dirk kan nie help om vinnig onderlangs na 
almal te loer nie. Hulle klere is deurdrenk van sweet en vol sand en 
stof. Party se klere is op plekke geskeur en die vroue se hare is vol 
koeke en hang in toutjies. Hulle oë is bloedbelope en hier en daar 
sien Dirk dat van hulle selfs stukkende plekke op hul arms en bene 
het. Hulle lyk soos mense wat eers in ŉ modderbad gaan rol het, 
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Die bekommernis knou met hernude dringendheid aan haar 
binneste: “Richard, ek is so bekommerd; hulle het gister rondom 
eenuur namiddag vertrek en sou rondom sewe-uur by julle arriveer. 
Zoey sou my bel sodra sy Lyle by julle aflaai, maar sy het nooit 
gebel nie en nooit teruggekeer nie en nou vermoed ek dat hulle 
miskien iewers gestrand is met ‘n gebreekte voertuig of in ‘n 
ongeluk was. Ek ry nou op dieselfde roete op soek na hulle en sal 
binnekort my sein verloor want ek is byna by die bergpas.”  

 
Die trane loop oor haar wange toe Richard bekommerd antwoord: 

“Chloe, jy het nou my nommer. Belowe my jy sal my bel sodra jy 
nuus het of indien jy my hulp benodig, asseblief.” 

 
“Ek sal so maak, Richard, en baie dankie vir jou beskikbaarheid 

en besorgdheid ...” 
 
“Ek hoop alles is reg, Chloe, moenie lank wag voordat jy my bel 

nie, hoor.” 
 
“Dankie weer eens, Richard, ek belowe ek sal op jou knoppie 

druk, indien nodig.”  
 
Chloe wens sy vind hulle met ’n onklaar Venture voor die 

bergpas maar daar is geen teken van hulle voordat sy met die 
bergpas begin nie. Sy hoop nie hulle het hier verongeluk nie, want 
niks sal oor hierdie kranse stort en oorleef nie.  

 
Sy vind die piekniekarea leeg en klim op met die zigzag-pad teen 

die krans. Toe sy by die kruin van die krans om die langwerpige 
skerp draai kom en aan die anderkant afry, is daar swart merke op 
die pad asof bande oor die hele afstand tot onder gesleep het. Die 
merke loop die hele pad tot by die skerp draai aan die onderkant. 
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Sy sien die grensmuur is heeltemal weg asof iets daar deurgebars 
het en die swart sleepmerke loop dood oor die rand. 

 
Chloe kry ‘n koue gevoel en wonder wat het hier gebeur? Sy 

hoop dit was lank gelede en dis nie haar familie wat hier oor die 
krans gestort het nie. Sy stop en kyk in haar truspieëltjie hoe vêr sy 
is van die vorige draai. Sy sit haar noodligte aan en kyk terug. Daar 
is hopelik genoeg afstand indien iemand kom. Sy klim uit en stap 
terwyl sy luister of sy enige motor hoor aankom, maar dit is 
dodelik stil hier op die berg. Sy is redelik seker niemand is naby 
nie want sy hoor geen dreuning van ‘n aankomende voertuig nie. 

 
Sy stap tot by die gebreekte grensmuur en sit haar hande op die 

deel wat nog heel is. Sy probeer oorloer maar word duiselig as dit 
voel asof die dieptes haar wil intrek. Dis asemrowend hoog en sy 
sien net mistigheid en eindelose dieptes ondertoe.   

 
Daar kom ‘n lam moedeloosheid oor haar. Wat as hulle hier oor 

is? Niks sal so iets oorleef nie! Dan trek sy haar longe vol vars, 
koue berglug en skree teen alle logiese denke in. Sy skree so luid 
as moontlik uit absolute desperaatheid en hardkoppigheid teen die 
onvermydelikheid. 

 
“Zoey!” 
 
Die kranse aan die oorkant antwoord haar eienaardig in ‘n eggo 

van haar eie stem uit die mistigheid: “Zoey... oey...ey.” 
 
“Lyle!” 
 
“Lyle... yle... le...” 
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sand uitsteek, klap en ruk vir die vale en dit dra by tot die klank 
wat hulle moet verduur. Van slaap gaan daar beslis geen sprake 
wees nie, dink Dirk in sy binneste en hy berei hom voor vir baie 
ure se bloedsweet wat voorlê. 

Dirk hoop en bid net dat die kamele nie moet probeer opstaan nie 
of dat die penne nie gaan hou wat hulle vashou nie, want dan gaan 
dit ernstig lol. Hy kan nou niks anders doen as om te wag en te 
hoop dat die toeriste presies gaan doen wat hy hulle alles gewys en 
gesê het om te doen en nie te doen nie. Sy laaste opdrag aan hulle 
was om ŉ lap of sakdoek om hulle mond en neus te bind om so die 
ergste stof wat hulle mag inasem, te probeer uithou.  

Uur na uur duur die storm voort en dit voel later soos ŉ ewigheid, 
maar die storm woed steeds onverpoos voort sonder om te 
verswak. Dirk is al gebrei deur jare en jare se harde werk in die 
woestyn, maar sy lyf begin nou al ernstig kramp van die 
ongemaklike posisie waarin hy voortdurend verkeer in sy poging 
tot oorlewing. Hoe moet die ander nie voel nie, veral die vroue wat 
nie so taai is soos mans nie, maar Dirk het al meer as een maal 
gesien dat vroue hom soms verbaas het met hulle besondere 
uithouvermoë. 

Van pure moegheid en uitputting moes Dirk later tog aan die slaap 
geraak het. Hy skrik met ŉ ruk wakker en besef dan dadelik dat dit 
grafstil is om hom. Die sandstorm is verby en hy lewe! Hy voel die 
drukking van iets op hom en besef dan dat daar baie sand lê op die 
seiltjie wat oor hom lê. Met ŉ bietjie gespook kry hy dit reg om 
onder sy seiltjie met die sandlaag bo-op, uit te kruip. Hy besef 
dadelik dat hy baie gelukkig was, want as nog sand op sy seiltjie 
gewaai het, kon hy in sy slaap versmoor het weens ŉ gebrek aan 
suurstof.  
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Dirk het skaars begin inkruip onder sy seiltjie of hy hoor vir Peet 
hardop uitroep.  

“Daar kom dit! Daar kom die monster!”  

Die hart van die storm is nou feitlik op hulle. Die drukking in hul 
ore raak dadelik groter en dit is ook asof die hitte skielik effens 
toegeneem het. Dirk en Peet staar asof in vervoering na die 
skouspel wat hier op hulle afstorm en lyk asof dit alles voor hom 
wil vernietig. Hulle sien 'n digte bank van rooibruin sand en stof 
wat maal en kook en soos vingers hoog die lug intoring. Dit lyk 
kompleet asof 'n reuse stofsuier die sand en stof van bo af opsuig. 
Die digte massa sand en stof laat die lig om hulle geleidelik 
donkerder raak soos dit vinnig op hulle afsnel. Die kern van die 
sandstorm is nou nog net etlike honderde meters ver. Die geluid 
wat hulle hoor klink soos 'n duisend treine se stoomketels wat 
tegelyk afblaas en dit maak amper hulle ore seer. 

Dan klink dit weer soos duisende tonne sand en klip wat teen ŉ 
berghang afrol. Die onbeskryflike gevaar hier voor hulle is 
voorwaar ŉ vreesaanjaende gesig wat gesag by jou inboesem en 
die jou nekhare regop laat staan van naakte vrees. Dirk weet dat hy 
nie 'n oomblik langer durf talm nie en duik onder sy seiltjie in om 
homself so gou moontlik toe te maak en so te probeer beveilig teen 
die aanslag van een van die natuur se kragtigste verskynsels. 
Sekondes later tref die muur van sand, stof en sterk wind hulle met 
alle geweld. Dit is feitlik onmiddellik donker soos nag om hulle en 
die wind se geluid is amper oorverdowend. Dirk se ore slaan toe 
van die skielike verandering in lugdruk en hy sluk vinnig ŉ paar 
maal om weer sy ore te probeer oopkry. Dit voel amper of hy hom 
in die hel bevind. Die wind fluit hoog en dit dreun amper soos 
donderweer maar net veel harder in sy ore. Die seiltjies wat bo die 
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Sy voel die trane nou vrylik oor haar wange hardloop as sy 
moedeloos die mis instaar. Sy moet maar voort en hopelik is hulle 
nie hier oor nie. Miskien staan hulle verby die pas iewers gestrand, 
probeer sy haarself troos. 

 
“Chloe... hloe... oe...” 
 
Vasgevang vervolg in uitgawe 13. 
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Die Skrif van Onheil  
 
As Onheil Liefde bring  
 
10 – Die Slaghuis 
 

 
 
Kadin staan voor haar hekkie en fynkam Birdstraat, maar sien 

geen teken van Billy nie. Waar is Billy dan? Dit word al laat!  
 
Hy sou net gaan verklee het en haar dan kom haal. Iets is nie reg 

nie. Sy het baie oproepe vanaf sy slimfoon gemis want haar foon 
was in haar kamer terwyl sy vinnig iets in die kombuis gemaak het 
om te eet en die radio was aan. Verdomp! Sy wens sy het gehoor 
en sy wonder hoekom het hy nie net ‘n boodskap gelos nie, want 
nou weet sy nie wat aangaan nie! Sy het hom aanhoudend probeer 
bel maar die antwoorddiens sê hy is nie beskikbaar nie en toe is 
haar slimfoon dood want sy het die battery pap gelui.  

 
Sy wil skree uit frustrasie en bekommernis en besluit sy sal moet 

loop tot by sy woonplek in Parkrylaan. Sy begin vinnig loop. Sê 
nou net daardie mans het Billy gevang? Dan onthou sy die boekie 
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“Mev. Snyman, ek is bevrees met wat jy nou reeds weet, is opstaan 
buite die kwessie. Jy sal maar nommer een en twee net daar onder 
die seiltjie moet doen. Dit is ŉ kwessie van dit of jou lewe.”  

Dirk kan sien dat Dorothy nie hou van wat sy hoor nie, maar hy 
sien gelukkig begrip in haar oë. 

“Sorg ook dat julle al julle water en kos by julle onder die seiltjie 
het. Die storm mag baie lank aanhou en daar gaan nie kans wees 
om te gaan soek vir kos en water nie, dit sal net ŉ gewisse dood 
beteken. Die storm se droë en warm lug gaan julle liggame baie 
gou uitdroog, probeer dus so gereeld moontlik ŉ sluk water neem. 
Dit sal julle gedagtes ook aan die gang hou. Gelukkig het ek seker 
gemaak ons watervoorraad vir elkeen van julle is genoeg vir 
minstens drie dae. As die storm langer as dit gaan aanhou, is ons in 
ernstige moeilikheid. Kom ons hoop en vertrou maar dit gebeur 
nie.”  

Dirk se laaste woorde is amper onhoorbaar, want die wind stoot 
nou al baie sterk en hulle sukkel om behoorlik op hulle voete te bly 
staan. Hulle word soos ballonne in die wind rondgeruk deur vlaag 
op vlaag.  

“Tyd vir inkruip mense,” skree Dirk kliphard bo die geloei van die 
wind uit. “Ek reken die storm is nou amper op ons.”  

Dirk maak seker dat almal reg onder hulle seiltjies ingekruip het en 
hy kruip letterlik oor die sand na sy seiltjie toe, want regop staan is 
nou feitlik onmoontlik. Hy sien Peet se kop wat nog uitsteek bo sy 
seiltjie en merk dat hy besig is om homself lekker in die sand 
onder sy beskutting in te wikkel.  
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“As ons onder die seiltjies beskerm lê, dan kan die stof en sand ons 
mos nie bykom nie,” laat Stefan die student met groot oë van hom 
hoor en ŉ rukwind ruk hom weer byna van sy voete af.  

“Heeltemal korrek,” gee Dirk toe, “maar jy vergeet so paar goed. 
Eerstens, het die fyn stof saam met die sterk wind ŉ manier om 
amper op die onmoontlikste plekke in te kom en selfs onder ŉ 
beskermde seiltjie gaan dit die lewe vir ons baie onaangenaam 
maak. Die stof en sand laat jou voortdurend hoes en proes en kort 
voor lank bou daar ŉ soort van engtevrees in jou liggaam op wat 
jou maklik laat kop verloor. Dit is dan wanneer baie mense 
gewoonlik hulle lewens verloor, want hulle sal opspring en wil 
weghardloop, maar die stof en sand sal dan vinnig met hulle 
klaarspeel. 

“Elke asemteug wat jy gaan gee en elke sekonde wat verbytik, is 
dus ŉ stryd om oorlewing. Jou longe gaan byvoorbeeld brand soos 
vuur, jy kan niks sien nie en al wat jou aan die lewe gaan hou, is 
soos hulle in Engels sal sê “mind over matter.” Om dinge te 
vererger kan die sandstorm jou ook nog baie vinnig begrawe onder 
tonne sand en dan versmoor jy weer weens ŉ suurstoftekort. Die 
geheim is dus om die sand en stof so ver moontlik te probeer 
weghou van jou af, maar ook seker te maak daar kom êrens genoeg 
lug in met tye sodat jy nie ŉ suurstoftekort kry nie. As jy voel die 
sand begin te swaar pak bo-op jou seiltjie, moet jy jouself 
geleidelik probeer opwikkel boontoe soos wat die sand jou 
toewaai. Dit is egter makliker gesê as gedaan.”  

Dirk klim gou onder een seiltjie in en demonstreer so gou hy kan 
vir hulle presies wat hulle te doen staan. 

“Mnr. Lubbe, wat moet ek doen as ek wil kamerverlaat?” 
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is nog in haar kamer.  Billy het dit daar by Vyasa vir haar gegee 
om te hou tot hulle dit terugneem en daar in die park los waar hy 
dit gevind het. Iets jaag haar want sy moet so gou as moontlik by 
hom uitkom en weet hy is veilig. Die boekie sal moet wag; hulle 
sal dit saam kom haal.  

 
Miskien het iets voorgeval en het sy ma hom nodig gekry vir iets 

en is daar fout met sy foon. Miskien vind sy hom daar veilig by sy 
huis; en wat sal daardie boekie tog so belangrik maak vir daardie 
gevaarlike mans? Sy dink terug aan die waarskuwing op die eerste 
bladsy in Sanskrit. “Sit my terug voordat die wêreld vergaan en as 
die duiwel jou besoek moenie in sy oë kyk nie.” Vyasa was ernstig 
dat hulle dit dadelik moet gaan terugsit waar Billy dit gekry het 
voor ‘n vloek hulle tref.  

 
Miskien moes hulle dadelik gehoorsaam het. 
 
Sy gaan oor in ‘n drafstap. 
 
*** 
 
Die vervoerwa ry rof en Billy moet homself met sy hande 

ondersteun of hy is onderstebo. Die man gluur hom aan met 
genadelose, yskoue oë en sit met sy rug teen die skuifdeur en 
blokkeer sy enigste weg tot veiligheid. Hy wonder wat hulle 
beplan. Is daardie boekie werklik so belangrik vir hulle of het hulle 
daardie ou man vermoor en moet nou ontslae raak van die 
ooggetuie? Dit moet seker die rede wees hoekom die man nie net 
vra waar is die boekie nie en hom wys hy moet stilbly. 

 
Miskien is hy nou op pad na sy teregstelling. Hy dink terug aan 

Vyasa se waarskuwing oor ‘n vloek en daardie snaakse woorde wat 
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niemand verstaan het nie, ‘...as die duiwel jou besoek, moenie in sy 
oë kyk nie.’ Gaan hy nou die duiwel ontmoet? Miskien is hierdie 
mans beveel dat hulle hom vir die duiwel moet voorberei. 

 
‘n Koue rilling hardloop skielik deur hom as hy terugdink aan 

daardie snaakse oë van die straatkinders wat hom aangestaar het 
asof hulle hom ken en hoe hulle hom agtervolg het soos zombies. 
Vyasa het gewaarsku dat ‘n gevaarlike towenaar heel moontlik 
hierdie mense se leier is en hy wonder hoe hierdie mans hom 
gevind het. Hy was so seker hy het hulle ontduik toe die hyser se 
deur toegaan. Dan sien hy weer die snaakse, blou ogies van die 
seuntjie wat hom aangestaar het terwyl die deur van die hyser 
toegegaan het en die waserige bruin ogies van die een wat hom 
ingewag en gevolg het toe die hyser se deur oopgemaak het. 

 
 “As die duiwel jou besoek, moenie in sy oë kyk nie...” Hy ril en 

voel hoe hy hoedervleis uitslaan. 
 
Indien hulle hom gaan vermoor, het hy geen beheer daaroor nie, 

maar indien hulle die boekie wil hê, het hy ‘n troefkaart wat hy so 
goed moontlik moet speel. Hy wonder hoe gaan hy dit vir hulle 
teruggee op ‘n veilige manier sonder om Kadin in gevaar te stel 
want die verdomde boekie is by haar en indien hy die ding vir 
hulle teruggee, watter versekering het hy dat hulle nie alle getuies 
gaan uitwis nie.  

 
Die vervoerwa draai skerp en kom skielik tot stilstand. Billy sien 

niks en wil nie belangstelling toon in die man wat hom aangluur 
nie. Hulle staan vir ‘n oomblik stil voordat die vervoerwa weer 
vorentoe beweeg en net so vinnig weer stilhou. Die voorste deure 
gaan oop en klap weer toe. Is hulle by hulle bestemming? 
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Dirk weet dat soos almal nou hier saamwerk om alles so gou 
moontlik klaar te kry, hulle onder groot stres verkeer en daarom 
probeer hulle so tussen die voorbereidings deur moed inpraat. Die 
wind het nou al so sterk begin waai en maak dit feitlik onmoontlik 
om mekaar oor ŉ kort afstand te hoor. Dirk weet egter dat die 
storm self nie meer te ver is nie en dat hulle tyd nou vinnig min 
raak. Toe die kamele almal mooi op hul regte plekke is en Dirk 
seker gemaak het dat almal behoorlik vas is aan die penne, wys hy 
hulle wat hulle met die seiltjies moet maak. Hy wys vir hulle tot in 
die fynste besonderhede waar hulle die seiltjies moet sit, hoe diep 
hulle dit moet begrawe en ook wat hulle moet doen tydens die 
storm om genoeg suurstof te kry. Die seiltjies word aan die 
suidekant van die kamele en feitlik teenaan die kamele opgestel, 
want so beskerm die lêende kamele hulle teen die ergste wind wat 
die kamele self aan hulle noordekant gaan tref. 

Terwyl almal werk vir die vale aan hulle seiltjies, skree-praat Dirk 
bo die wind se gefluit uit en lig hulle verder in oor hoekom 
sandstorms so dodelik en dus uiters gevaarlik is. 

“Die sandstorms wat ure en dae aanhou en is gewoonlik so sterk 
dat mens nie regop daarin kan staande bly nie,” sê Dirk, terwyl hy 
een van die vroue help wat sukkel om haar seiltjie in die reeds al 
sterker wordende wind korrek onder die sand te begrawe. 

“Een groot gevaar as jy die wind en sand kan ontduik, is die baie 
fyn stof wat mens inasem. ŉ Mens se longe kan eenvoudig nie die 
baie stof hanteer nie en mens versmoor dan letterlik binne minute 
op ŉ wrede en aaklige manier.” 
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Sandstorm in die Sahara woestyn 

Kortverhaal deur Pieter Haasbroek 

 

Deel 2 van 2 (Deel een in uitgawe 11) 

Toe Peet die seiltjies en penne voor Dirk neersit, gelas hy hulle om 
die kamele in ŉ halwe boog, teenaan mekaar te laat lê, met die 
boog se middel wat na die noorde wys, want dit is die rigting 
vanwaar die sandstorm gaan kom. Die lang penne word daarna by 
elke kameel se kopkant in die grond begrawe en elke kameel word 
met hul halterrieme daaraan vasgemaak.  

“Dit is om te verhoed dat een of meer van die kamele tydens die 
storm besluit om op te staan en vir ŉ wandeling te gaan,” merk 
Dirk skertsend op. “Daar is natuurlik altyd die kans dat die penne 
gaan oopwaai en dan niks beteken nie, maar as die kamele bly lê, 
sal sand eerder teen hulle opbou as om weg te waai.”  

11 
 

Die man maak die skuifdeur oop en klim uit. Hy loop agteruit en 
wys met sy hand Billy moet uitklim. Billy klim versigtig uit met sy 
skoolsak nog oor sy skouer en kyk rond. Hy sien die vervoerwa het 
by ‘n leë, donker pakhuis ingetrek en staan ‘n entjie voor ‘n toe, 
elektriese motorhuisroldeur. Die enigste lig kom deur hoë vensters 
naby die dak van die pakhuis.  

 
Die man se twee trawante staan weerskante van die vervoerwa en 

hou hom dop. Billy word yskoud en kry ‘n nare gevoel wanneer hy 
‘n tou gewaar wat hang vanaf die hoë dak met die res van die tou 
op ‘n groot stuk plastiek op die sementvloer. Gaan hulle hom daar 
teregstel en sy liggaam verwyder of gaan hulle hom daar martel; en 
is die plastiek daar om sy bloed van die vloer af weg te hou? Daar 
staan ‘n klein bankie reg onder die tou en hy wonder of hulle 
beplan om hom daar op te hang. Hy sien egter nie die lus van ‘n 
galg aan die tou nie. 

 
Die man praat vir die eerste keer in daardie sterk uitlandse aksent. 

“Take off everything and throw it inside the van and I am not 
going to repeat myself.” 

 
Billy plaas sy sak in die vervoerwa agter hom en kyk terug na die 

man wat lyk asof hy hoop Billy gehoorsaam nie sodat hy ‘n 
verskoning het. Weerstand is nie ‘n goeie idee nie. Hy trek sy 
skoolbaadjie uit en gooi dit ook in en begin dan selfbewus sy hemp 
uittrek. Sy hart begin vinniger klop en hy voel duiselig van vrees. 
Wat is hulle plan? Hy staan met ’n kaal bolyf en aarsel en kyk 
weer na die man. “You better hurry up ...”  

 
Hy trek sy skoene en kouse uit en gooi dit ook in en die yskoue 

sementvloer onder sy kaal voete maak die realiteit tasbaar. Hy trek 
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sy broek uit en staan daar selfbewus in sy onderbroek en kyk weer 
vir die man met ‘n ‘asseblief mag ek nou stop’-vraag op sy gesig.  

 
Die man het geen genade nie: “Everything!” 
 
Hy verwyder die laaste bietjie respek en gooi dit ook in en staan 

daar ontbloot en selfbewus met sy hande voor sy skaamdele. 
Hoekom moet hy nou naak wees? Is dit deel van sy marteling of 
miskien mag sy klere forensiese leidrade agterlaat en wil hulle sy 
lyk liewers nakend iewers los? Die man draai en wys na die bankie 
en die tou. “Walk forward and step unto that little bench.” 

 
Billy gehoorsaam en loop kaalvoet oor die koue sementvloer en 

klim op die bankie. Billy voel hoe sy hart nou vinnig klop en ligte 
sweet op sy voorkop uitslaan van vrees. Hy luister gespanne want 
hy verwag enigiets. Miskien ‘n messteek of ‘n rondte deur die kop; 
of miskien ‘n beenbreekhou met ‘n bofbalkolf of gaan hulle hom 
doodwurg? Sy naaktheid voel al hoe intenser en hy moet 
konsentreer om nie te begin bewe van vrees nie. Skielik is die 
sintuig van voel so oorweldigend dat hy duiselig begin voel. 

 
Sy hart spring in sy keel wanneer iemand sy linkerarm vat en nog 

iemand sy regterarm. Hy kyk verskrik en sien dis die twee 
medepligtiges. Hulle lig sy arms en elk draai die tou rats om sy 
gewrigte asof hulle dit goed ingeoefen is. Het hulle al baie mense 
so hanteer? Hulle loop elkeen weg van hom tot teen die symure 
aan weerskante van die pakhuis. Hy kyk vir die mans en sien hulle 
haak elkeen die tou rondom ‘n stang teen die symuur.  

 
Dan trek hulle die tou stywer en stywer en Billy voel hoe sy arms 

reguit trek tot sy skouers styf gespan is. Hy byt op sy tande toe die 
wurgknoop in sy gewrigte seer begin byt. Net voor hy wil 
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afleiding ontwikkel die betekenis 'onskuldig', daarna 'sagaardig' en 
daarna 'sonder kennis van die wêreld’ en dus ‘bedrieg, dom'.  
 
‘Nosel,’ al gebruik ons hom nie as selfstandige woord nie, beteken 
dus vandag ‘dom.’ Die on- is dus eintlik net ‘n versterking van 
‘dom.’ As julle van nog sulke voorbeelde weet, stuur dit gerus aan 
my by hestia007@yahoo.co.za.  
 
“My liefste kind, jy kan maar dink jou oupa is nosel, maar hy is nie 
onnosel nie en definitief nie domonnosel nie!” 
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‘onnosel’ werk dit nie. Die ‘on-‘ in onnosel beteken nie ‘nie’ nie, 
ten minste nie ‘nie nosel’ nie. So ook nie in ‘onstuimig, onbeskof, 
ongerep, onbruik’ nie. ‘Onophoudelik’ en ‘onbedaarlik’ werk 
ook so, maar hulle samestellings is bietjie ingewikkelder.  
 
‘On-‘ speel in baie woorde in Afrikaans ’n interessante rol. Kyk 
byvoorbeeld na die volgende sin: ‘Jy het (on)verantwoordelik 
opgetree.’ ‘On-‘ beteken hier nie.  Maar in ’n voorbeeld soos: ‘Ek 
is verantwoordelik daarvoor’, word die ‘on-‘ nie in die opposisie 
gebruik nie. Ons sê nie: ‘Ek is  onverantwoordelik daarvoor’ nie. 
En kyk ‘vrolik’ en ‘oulik.’  ‘Onvrolik’ en ‘onoulik’ bestaan nie. 
 
Dat ‘on-‘ soms ’n negatiewe waarde aan ’n woord heg, kry ons 
wanneer die ma vir haar seun sê: ‘Jy is weer  onmoontlik vandag!’  
En wat van ‘onhebbelik?’ Ek het nog nooit van ’n ‘hebbelike’ 
kind gehoor nie, al wens ek alle kinders wil liewer hebbelik wees 
as onhebbelik. En afgesien van die negatiewe waarde is daar ook 
van intensivering sprake, vgl. ‘Die kind is gewoonlik soet maar 
vandag is hy stout’ teenoor ‘Die kind is gewoonlik soet maar 
vandag is hy onhebbelik’, met ander woorde, baie/erg/verskriklik 
stout. In hierdie rytjie val ook woorde soos ‘onnutsig.’   
 
Net so negatief is ‘on-‘ in ‘ondier, ongedierte, onmens, onding.’  
Dan is daar ook nog ‘gure weer’ (slegte weer) en ‘ongure weer’ 
(nog slegter weer). En die ‘on-‘ in onweer beteken nie ‘nie weer’ 
nie, maar juis ‘erge, baie, swaar’  weer. 
 
Maar om terug te keer na ‘nosel.’ Die Etimologiewoordeboek van 
Afrikaans gee die geskiedenis van die woord: Uit Nederlands 
onnozel (al in Middelnederlands). Die tweede lid van die 
Nederlandse onnozel, nl. nozel, beteken in Mnl. 'skadelik'. Uit die 
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protesteer weens die pyn, is hulle tevrede en knoop die toupunte 
vas. Nou weet hy hulle beplan marteling maar hoekom vra hulle 
nie eers waar is die verdomde boekie nie? Miskien maak hulle 
seker hy besef die werklikheid van sy hopelose posisie sodat hy so 
mak soos ‘n lammetjie gaan saamwerk. 

 
Skielik hoor hy ‘n harde slag en sy hart spring in sy keel as die 

bankie onder hom uitskiet en wegskuur oor die vloer en hy besef 
dat die derde man agter hom dit onder hom uitgeskop het. Hy 
beland meteens in ‘n kruisigingsposisie wat pynlik ruk en trek aan 
sy skouers en hy moet sy kuite gebruik om hom te balanseer  en 
weer in ‘n staanposisie te kom met die voorste kussings van sy 
voete op die plastiek. Dit verlig so ’n bietjie die pyn en spanning in 
sy skouers en gewrigte. Hy besef sy kuite gaan kort voor lank 
moeg word en hierdie posisie gaan al hoe pynliker en 
ongemakliker word. Hy hoop net nie hulle gaan later die tou 
stywer trek nie want die wurggreep vreet reeds seer en ongemaklik 
in sy gewrigte. 

 
Billy hoor die man agter hom: “What is your name?” 
 
Billy sluk en probeer sy naam sê maar sy keel is droog en hy hoor 

sy eie hees, bewerige stemmetjie. “Billy ...” 
 
“What?” 
 
Hy maak sy keel skoon en probeer weer: “Billy...” 
 
Billy luister aandagtig en probeer hoor wat agter hom aangaan en 

hoop hulle gaan eers onderhandel voor die marteling begin. 
Hoekom vra hulle hom niks nie? Hy vind net een logiese 
gevolgtrekking en dit is dat hulle hom voorberei vir ontmoeting 
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met die leier. Billy luister aandagtig maar dit is doodstil agter hom. 
Dan hoor hy geluide wat klink soos ’n gevroetel met iets by die 
vervoerwa. Hulle deursoek seker nou sy skoolsak. 

 
Skielik sien hy die weerkaatsing van lig teen die muur oorkant 

hom en kielie ‘n ligte briesie sy naaktheid. Iemand het waarskynlik 
die pakhuis binnegekom by ‘n sydeur. Is dit die leier? Hy hoor ‘n 
fluistering ‘n entjie agter hom en dan is dit weer stil. Vyasa glo die 
mense is waarskynlik ‘n onheilige okkult en die leier ‘n magtige 
towenaar. Vyasa het gesê hulle sal hom herken aan sy lang hare.  

 
“...indien die duiwel jou besoek, moenie in sy oë kyk nie.” 
 
Billy skrik en ril want yskoue vingerpunte raak liggies aan sy vel 

en terg net onderkant sy kieliebakke en streel stadig sy sye en oor 
sy maag en dan liggies oor sy boude en verdwyn sodat ‘n 
onwillekeurige bewerasie hom oorweldig en sy rug en kuitspiere 
pynlik saamtrek. Hy voel so magteloos en afhanklik van hulle 
genade. 

 
‘n Growwe, aardige, hees stem fluister in Engels hier in sy 

regteroor en hy slaan weer hoendervleis uit. 
 
“Billy... Billy... Billy... hoekom het jy nie het net my boekie 

agtergelos nie? Maar elke aksie het ‘n reaksie en elke besluit het ’n 
nadraai en hier is jy nou ...”  

 
Die aksent is nog sterker, snaakser en vreemder as dié van die 

vorige spreker. 
 
“Ons skep ons eie realiteit, Billy. Welkom by jou eie Hel ...” 
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Die skrif van onheil vervolg in uitgawe 13. 
 
 

 
Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 
Prof. Jarries se weeklikse rubriek  
 
Wat beteken nosel?  
 
Dié van ons wat senior burgers is, sal dalk Chris Blignault se 
treffer onthou. 
 
“O, die donkie. O, die donkie. Die donkie is ’n wonnerlike ding. 
Hy staan en dink waar die muishond stink. O, die donkie is ’n 
wonnerlike ding, ens.” 
 
En dis toe my kleindogter vir my vra: “Oupa wat beteken ‘nosel’ in 
Afrikaans?” en ek eers wou antwoord: “Nee, jou klein onnosel, 
daar is nie so ‘n woord in Afrikaans nie,” dat twee dinge my tref. 
Eerstens, dis ’n bitter goeie vraag van ’n bitter slim meisiekind 
(aard bepaald na haar oupa) en tweedens: Afrikaans is ’n 
wonderlike ding. Toe dink ek aan die wonnerlike donkie. 
 
Wat sy agtergekom het, is dat daar ’n breuk is in die sisteem van 
Afrikaans. Ons het in Afrikaans reekse (slim mense noem dit 
paradigmas) wat opposisies uitruk. Ons gebruik die on- met die 
betekenis van nie in sulke reekse, byvoorbeeld: ‘moontlik : 
onmoontlik; gerieflik : ongerieflik; gunstig : ongunstig; rustig : 
onrustig’ en honderde meer. Maar die sisteem werk nie volkome 
nie. Ons het ‘dom : slim; siek : gesond; mooi : lelik.’ Die on- werk 
eintlik woordbesparend, want as jy elke opposisie deur aparte 
woorde uitdruk, word jou woordeskat net soveel groter. Maar met 


