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Uittreksels van uitgawe 18 
 
Vasgevang - 18 Die Bondgenoot 
 
“Chloe, Tony se pragtige jongste dogter! Hoe gaan dit, my 
skat? Ek hoop nie jy het probleme nie. Ek het jou by jou pa se 
begrafnis gesien, onthou jy?” 
 
“Dit is oom, ek het gewonder of u afgetree en u eie speurdiens 
begin het hier op ons dorp?” 
 
Die Skrif van Onheil - 17 Die Gif 
 
Die towenaar stem nie saam nie: “Jy beter gou doen wat ek sê. 
Gee my die boekie nou! Die tyd raak min voordat daardie gif 
jou Billy van binne gaan opvreet!” 
 
Afrikaans is ’n wonnerlike ding  

Rituele in Afrikaans? 
 
AANVAL OP FORT SHEPHERD - Deel 2 van 2 
 
“Vuur net op die naaste ruiters aan die fort.  Hulle mag nie die 
fort se mure bereik nie!” skree luitenant Laurent hardop ’n 
nuwe bevel uit. 
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Vasgevang 
 
Oorlewing tussen raaisels 
 

 
 
Die Bondgenoot 
 
Chloe sit en peins terwyl sy haar skootrekenaar aanskakel. Sy 
sit by die eetkamertafeltjie in haar kombuis. Sy het uiteindelik 
die gordyne gekoop en voor elke venster behalwe dié in die 
solder gehang.  
 
Verdomp! Sy het die skuiwers vir daardie vensters weer 
vergeet! Die gordyne lyk pragtig teen die agtergrond van 
dennehout en die bamboesblindings en pas perfek by die trofeë 
in die sitkamer. Dit is verskeie skakerings van ‘n bruin en 
mosterd bosveldeffek met die Groot Vyf van Afrika se 
diereryk wat pronk tussen bosse en boompies. Sy kon dit nie 
vinnig genoeg opgehang en bewonder het nie want iets het 
haar rekenaar toe gejaag. Lyle se woorde spook by haar vandat 
sy die hospitaal verlaat het. Sy het so spoedig moontlik hulp 
nodig en sy gaan die rekenaar gebruik en kyk of sy ‘n privaat 
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Gepos op Facebook 
 

 
 
Die oplossing 
 
Meneer en mevrou Van Helsdingen was verskriklik verlief op 
mekaar toe hulle getroud is. Hulle het gedroom van rosegeur 
en maanskyn en ’n baie gelukkige huwelikslewe. 
Ongelukkig was die geluk van korte duur. Hulle het oor 
omtrent alles verskil en albei het ’n kort humeur. Die vonke het 
gou behoorlik gespat. Onversoenbaar! Geskei! 
Toe kom die verlange. Hulle mis mekaar allerverskrikliks. 
Weer getroud, maar o wee, dit was nie hoe lank nie of die 
onverkwiklike rusies volg weer. Hier was twee mense wat 
duidelik nie met of sonder mekaar kon leef nie. 
’n Boer maak egter ’n plan. ’n Geproklameerde plaaspad deel 
hulle plaas in twee. Die oorspronklike woonhuis was na aan 
die linkerkant van die pad geleë. Dan bou ons maar ’n huis vir 
mevrou, presies volgens haar spesifikasies, aan die ander kant 
van die pad. 
Die probleem is opgelos. Twee mense is getroud en woon 
doodgelukkig in absolute harmonie en vrede, met en sonder 
mekaar! 
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Generaal Beaumont kug ’n slag en sê dan:  “Dit was so hittete 
of ons het op ons neuse gekyk, maar ek reken die Arabiere het 
vandag die loesing van hulle lewe gekry en sal van nou af twee 
maal of selfs drie maal dink voor hulle dit ooit weer gaan waag 
om die Vreemdelegioen te kom aanval, al is hulle ’n oormag 
van tienduisende ...” 
 
 
Volgende week volg nog ‘n woestyn storie van Pieter... 
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speurder vind wat moontlik sal help. Sy het nie veel vertroue in 
die polisie nie en hoop die regte privaat speurder sal 
onmiddellike, persoonlike hulp verseker. 
  
Chloe het nog nooit voorheen so iets nodig gehad nie en 
probeer die eerste bekende Suid-Afrikaanse webtuiste, 
Gumtree, wat die naaste dienste en produkte adverteer. Sy soek 
privaat speurdienste en een advertensie staan dadelik uit vir 
haar: “Hunter privaat speurder tot u diens.” Sy dink terug aan 
die speurdervriend van Tony wat hom soms op die plaas kom 
besoek het. Sy naam was ook Hunter. Hy was by die Moord- 
en Roofafdeling in George en het Tony altyd kom besoek 
wanneer hy per toeval iets in hulle dorp moes doen. Dit was 
slegs so vier keer gewees. Tony was altyd buite homself van 
blydskap wanneer hy sy wit Mercedes met die plaaspad sien 
aankom. Hunter het daarvan gehou om hom te verras. Daar 
was duidelik ’n spesiale band tussen die twee. Hunter het haar 
ook sy medelye toegewens by Tony se begrafnis en hy was 
destyds ook op Clea se begrafnis.  
 
Sy wonder of dit dieselfde Hunter is wat nou afgetree het en sy 
eie private praktyk begin het. Die adres van hierdie Hunter se 
kantoor is op hulle dorp. Miskien het hy hom hier gevestig? 
Chloe neem haar slimfoon en skakel die nommer op die 
advertensie. Dit is seker net toevallig dat hierdie speurder 
homself ook Hunter noem, maar sy gaan tog probeer. Jy weet 
nooit. 
 
Die foon het skaars gelui toe ‘n man in Engels antwoord: 
“Goeie middag, u is by Hunter speurdienste. Waarmee kan ek 
u help?” 
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Die stem klink baie soos syne maar dis oor die slimfoon en sy 
is nie seker nie. Sy onthou hy was beslis Afrikaans. “Goeie 
middag, dis Chloe Eastwood wat praat, is u nie miskien ...” 
 
“Chloe, Tony se pragtige jongste dogter! Hoe gaan dit, my 
skat? Ek hoop nie jy het probleme nie. Ek het jou by jou pa se 
begrafnis gesien, onthou jy?” 
 
“Dit is oom, ek het gewonder of u afgetree en u eie speurdiens 
begin het hier op ons dorp?” 
 
“Ja, ek is nou reeds ‘n geruime tyd ’n private speurder, maar 
het slegs verlede maand hierheen verhuis. Dis waar ek en jou 
pa saam skoolgegaan het. Ek wou hom nog kom verras op die 
plaas sodra ek my varkies in ‘n ry het toe kry ek die slegte 
nuus van sy afsterwe. Hoe gaan dit nou met jou?” 
 
“Hier het iets onheiligs gebeur, Oom en ek het raad nodig en 
toe ek my skootrekenaar oopmaak om ‘n privaat speurder te 
soek sien ek oom se advertensie en wonder toe of dit oom is.” 
 
“Wat is verkeerd, meisie?” 
 
“Zoey en Lyle is gister deur ‘n trok doelbewus van die bergpas 
afgestamp.” 
 
“Genugtig, was dit hulle! Ek het oor die radio gehoor van die 
ongeluk. Hulle sê dis ‘n wonderwerk dat enigiemand so iets 
kon oorleef! Hoe gaan dit nou met hulle?” 
 
“Zoey is nog bewusteloos in die ISO. Ons weet nie hoe lank dit 
gaan neem en of sy permanente skade gaan oorhou nie. Lyle 
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Dan kyk generaal Beaumont na luitenant Laurent. 
 
“Luitenant Laurent, wat de duiwel het hier gebeur?  Waar kom 
die verskriklike ontploffings net buite die fort vandaan?  Julle 
hier bo weet reeds daarvan, maar ons ander hier onder in die 
vierkant sal ook graag wil weet.” 
 
“Generaal, toe ek en vyf manne gaan ammunisie haal het in die 
wagkamer, ontdek ons toe per geluk twee kiste met dinamiet 
in.  Dit is vermoedelik dinamiet wat oorgebly het van die bou 
van die fort en is toe daar gestoor en heeltemal daarvan 
vergeet.  Ons het dit agter ’n klomp ou ammunisiekiste gevind 
toe ons dit verwyder het.  Toe ons terug is op die mure, het ek 
die manne beveel om die dinamiet gou te versprei en op my 
bevel dit oor die mure te gooi.  Ek reken dit was ook net 
betyds, want die Arabiere was op die punt om ons almal te 
oorrompel.” 
 
“Uitstekend gedoen, Luitenant!  Nou wonder julle seker waar 
die bomwerpers vandaan kom?  Die marconi het bevel gekry 
om aan te hou vra om hulp met informasie wat ek hom 
uitdruklik gegee het om voor te vra en die rede daarvoor.  Die 
Opperbevel het gelukkig later besef dat gewone soldate of 
valskermsoldate nie sal deug teen die geweldige oormag nie en 
kon toe vir ons drie bomwerpers afstaan, maar dit het tyd 
geneem om alles gereël te kry, vandaar die oponthoud.” 
 
“Bravo, generaal Beaumont en bravo, luitenant Laurent!”  
Die soldate kom staan hier om hulle twee, salueer eers en skud 
dan hulle hande. 
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onder hulle.  Daar is amper nie ontsnapkans nie. Die meeste 
Arabiere is sonder perde en kan dus nie gou genoeg wegkom 
dieper die woestyn in van die verderf af nie. 
 
Daar kom ’n tyd wanneer jy ’n nederlaag in die gesig moet 
staar, al is jy moontlik ver in die meerderheid en dit is ook 
presies wat nou gebeur.  Die ontploffings by die fort en die 
gelyktydige aanval uit die lug is een te veel vir die 
oorblywende Arabiere.  Hulle is totaal weerloos teen beide 
gevare en hulle kan nie terugbaklei teen sulke magte wat besig 
is om hulle stelselmatig in hulle duisende uit te wis nie. 
 
Daar is nou net een gedagte by hulle en dit is om so gou 
moontlik en so ver moontlik van hierdie loutere hel af weg te 
kom.  Dié wat perde in die hande kan kry, vlug daarmee en dié 
wat nie perde kry nie, los alles net so en vlug die woestyn in.  
Die bomwerpers kom duik nog een laaste maal op die 
vlugtendes af, los ’n paar bomme en verdwyn dan oor die 
horison in die verte. 
 
Net so vinnig soos alles ’n paar uur gelede begin het, net so 
vinnig eindig die aanval op Fort Shepherd.  Die oorblywende 
legioenmanne staan bebloed en totaal uitgeput op die 
borswering en kyk na die verskriklike chaos onder hulle op die 
sand.  Kaptein Vevier en sy paar manskappe sluit by hulle aan 
en generaal Beaumont kom kort daarna ook die platform 
opgestap.  Die manne spring almal op aandag en salueer hom. 
 
“Ek is baie trots op julle,” sê hy.  “Julle het die legioen ’n groot 
eer aangedoen vandag.  Nie net het julle Fort Shepherd 
suksesvol verdedig nie, maar julle het bly veg tot die laaste 
toe.” 
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het nie ernstige beserings nie en word reeds môre ontslaan. Ek 
het hom vandag besoek toe hy my vertel dat hulle agtervolg is 
en ‘n trok hulle opsetlik daar afgestamp het. Hy wou dat ek dit 
eers geheim hou tot ons besluit het wat ons gaan doen. Dus 
weet net ons twee daarvan en nou oom.” 
 
“Waar is jy nou, Chloe?” 
 
“Ek is op ‘n kleinhoewe net buitekant die dorp.” 
 
“Gee my die adres, dan is ek nou daar indien dit reg is met 
jou.” 
 
*** 
 
Chloe het nie Hunter se klop aan die voordeur so gou verwag 
nie en sy herken hom dadelik toe sy die deur oopmaak. Hy is 
in khaki met praktiese stewels goed vir enige terrein en lyk 
eerder soos ‘n veldwagter. Sy herken die klassieke 1973 
Mercedes-Benz 230 SL Convertible wat hy by haar Cooper 
geparkeer het en sy dink terug hoe Tony hom altyd 
ingehardloop en omhels het soos ‘n hondjie wat lanklaas sy 
baas gesien het. Dit het haar altyd gefassineer en haar 
nuuskierigheid geprikkel maar Tony het haar net vertel dat 
hulle saam grootgeword het en ook saam harde bene in die 
weermag gekou het. Sy is altyd weggejaag uit die grootmense 
se geselskap. Tony en Clea het altyd gesê dat kinders nie hoort 
in grootmense se geselskap nie: “Wat maak jy hier, Chloe? Wil 
jy tande tel? Gaan speel! Dit is grootmense se geselskap 
hierdie.” 
 



 6 

Chloe glimlag vriendelik vir die kort maar stewige Hunter. 
Hy lyk besonder goed en stewig vir sy ouderdom met die grys 
hare wat nommer een gesny is en het nog ‘n plat maag op sy 
ouderdom. 

 
“Hallo, Oom. Jy ry sowaar dieselfde Mercedes. My pa was 

altyd buite homself wanneer hy hom sien aankom het op die 
plaaspad.” 

 
Hunter glimlag terug. “Ja, die goeie ou dae, nè! Ek wens net 

ons het onder beter omstandighede ontmoet, Chloe.” 
 
“Ek het oom nie so gou hier verwag nie. Hoe het oom so 

vinnig die plek gevind?” 
 
“Chloe, ek is destyds ingeroep om uit te help met die 

familiemoord wat hier plaasgevind het. Dit was een van die 
geleenthede wat ek jou pa kon verras. Ek was baie verbaas toe 
ek besef dat jy hier ingetrek het. Ek onthou die plek baie 
goed.” 

 
“Kom binne, Oom, wat kan ek u gee om te drink?” 
 
“Daardie sterk koffie wat jou pa altyd gedrink het, sal heerlik 

afgaan dankie, Chloe.” 
 
“Kom ons loop deur kombuis toe dan kan ons aansit by die 

eetkamertafel terwyl die water kook vir die koffie, Oom. Ek 
hoop kitskoffie sal goed wees. Dis al wat ek hier het.” 

 
“Piekfyn.” 
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om die lere so gou moontlik weg of skuins te druk, maar sodra 
hulle een af het, skiet daar weer tien ander teen die muur op.  
Die manne besef gaandeweg dat hulle ’n hopelose stryd voer 
en dat dit nou die begin van die einde is.  Binne enkele minute 
sal hulle heeltemal oorrompel en uitgewis wees. 
 
Dan gebeur daar ’n wonderwerk waarop almal gewag het.  
Oral om die fort vind geweldige ontploffings plaas.  Die 
kragtige skokgolwe ruk selfs van die manne op die mure 
onderstebo en dit voel asof hulle oortromme wil bars daarvan.  
Sand, klippe, mense en perde vlieg deur die lug in allerhande 
rigtings.  Dit is asof die aarde self oopskeur en brul.  Die impak 
daarvan is heeltemal vernietigend.  Geen mens of dier kan 
staande bly teen die verskriklike kragte nie.  Dit vee eenvoudig 
alles plat of ruk dit uit mekaar. 
 
Asof dit nie genoeg is nie, merk luitenant Laurent iets in die 
lug op en moet hy ’n paar maal kyk om seker te maak hy sien 
reg!  Is dit moontlik?  Hoe op aarde en waar kom dit vandaan?  
Hy is heeltemal uit die veld geslaan oor wat hy sien.  Sy 
vermoede word bevestig toe die drie bomwerpers hulle eerste 
bomme loslaat op die buitenste deel van die Arabiese massa 
wat wag om te sien wat die tweede vlaag ruiters doen voor 
hulle ook aanval. 
 
Die Arabiere daar word ook heeltemal onkant gevang en die 
bomme ruk groot gate in hulle geledere en laat dan reuse 
sandkraters agter.  Die honderde los perde wat eenkant gestaan 
het, raak dadelik paniekbevange van die skokgolwe en vlug 
stert in die lug weg in die woestyn.  Weer en weer skiet die 
bomwerpers bo-oor die derduisende Arabiere onder hulle en 
los dan hulle dodelike en vernietigende bomme op die vyand 
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Fort Shepherd nie, ten spyte van die duisende wat alreeds 
gesterf het.  Hy merk nou die derde taktiek wat hulle wil 
aanwend, op.  ’n Paar honderd perde het lere aan hul sye 
vasgemaak en die ruiters probeer nou daarmee na die fort se 
mure jaag.  Met lere kan hulle veel vinniger en ook in groter 
getalle die fort se mure beklim.  Dit behoort dan die finale slag 
te wees vir hierdie hardnekkige legioensoldate wat verbete bly 
veg met elke druppel energie en krag wat hulle nog in hul 
liggame oor het.  Die oor-en-weer skietery klink soos 
donderweer wat nie wil ophou nie.  Selfs harde bevele kan nie 
eens meer gehoor word nie.  Die legioenmanne weet dat dit 
nou reg of weg is.  As die Arabiere weer bo-op die fort se mure 
kom, is dit neusie verby.  Hulle getalle het eenvoudig te min 
geraak. 
 
“Luitenant,” skree een van die manne ’n entjie van hom af.   
 
“My ammunisie is byna klaar!” 
 
“Myne ook,” skree ’n ander soldaat en “Myne ook,” skree nog 
een. 
 
As hulle nou sonder ammunisie moet raak, die oomblik as die 
volgende vlaag Arabiere teen die mure opswerm, is dit vir 
seker klaarpraat met hulle.  Daarom beveel luitenant Laurent 
vyf man om hom onmiddellik te volg. 
 
Hulle hardloop terug na die wapenkamer om gou nog 
ammunisiekiste te gaan haal.  Hulle is skaars terug met die 
kiste en deel dit haastig uit of hulle sien hoe tientalle lere reeds 
teen die mure staan gemaak word.  Die manne gryp die stokke 
wat ontwerp is om die lere te verwyder en probeer hulle bes 

 7 

Chloe maak die voordeur toe en hulle loop deur kombuis toe. 
“Chloe, hoekom is jy hier en nie op die plaas nie?” 

 
“Ek het ‘n rukkie weggehardloop van die plaas, die 

herinneringe aan my pa en die twee jaloerse mans.” 
 
Hunter vra terwyl hy die stoel by die eetkamertafel uittrek en 

gaan sit: “Jaloerse mans?” 
 
Chloe gooi die water in die ketel en sit dit op die gasstoof. Sy 

steek die stoof aan.  
 
“Leo het my hand gevra en Ronnie het hom later daaroor 

aangerand op die aand van my mondigwording en nou haat 
hulle mekaar. Die dag toe Zoey-hulle sou vertrek, het ek 
gehoor van hierdie plek wat dadelik beskikbaar is en gereël en 
kom kyk. Toe rand Quinn vir Zoey en Lyle aan en jaag weg 
met hulle motor. Zoey het toe vir Lyle oor die bergpas 
teruggeneem kosskool toe. Nou glo Lyle dat Quinn met sy 
ondergrondse kontakte hulle wou vermoor. Twee trokke het 
hulle agtervolg vandat hulle die dorp verlaat het. Die een het 
verbygegaan en die pas skoongemaak en die ander een het 
agter hulle gebly en daar heel bo hulle afgestamp.” 

 
“Is die mannetjie nie net deurmekaar van die trauma nie?” 
 
Chloe gaan sit oorkant Hunter aan die tafel en kyk ernstig in 

sy oë. “Oom, die plan was dat Zoey my sewe-uur sou bel voor 
sy terugkeer van die kosskool af en sou ek besluit ek vat 
hierdie plek, sou ek haar kry wanneer sy die dorp inkom en 
hiernatoe bring. Ons het beplan om saam hier te bly tot sy haar 
twak met Quinn uitsorteer. Toe sy nooit bel en terugkeer nie, 
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het ek hulle op dieselfde pad gaan soek. Ek het die sleepmerke 
van hulle bande gesien daarbo en eers toe Lyle my verduidelik 
wat gebeur het, het ek verstaan wat vir my snaaks gelyk het. 
Dit is duidelik aan die sleepmerke dat iets hulle die volle lengte 
van daardie afdraande moes gestoot het voor hulle oor die 
krans is.” 

 
Hunter rek sy oë verbaas. “Genugtig Chloe, dus probeer 

iemand doelbewus ontslae raak van jou enigste oorblywende 
familie! Ek is bly jy het my gekontak; dit was ‘n wyse besluit!” 

 
“Sal oom my help ek sal betaal vir u dienste..?” 
 
“Chloe, doen my ‘n guns want jy is nie die jong dogtertjie van 

destyds nie, maar ‘n besonderse, beeldskone, volwasse dame. 
Los die u en oom asseblief. Noem my wat almal my noem, my 
skat. Ek is Hunter okei.” 

 
“Reg so, Oom ...” 
 
Hunter lig sy wysvinger speels en skud sy kop asof hy ‘n 

stout ongehoorsame dogtertjie waarsku en sy glimlag verleë: 
“Goed so, Hunter.” 

 
“Dis beter. Vertel my nou presies hoekom vermoed Lyle sy 

eie pa sit agter hierdie ding?” 
 
“Lyle het my vertel dat hy gehoor het wanneer hulle stry dat 

Quinn besigheid doen met die onderwêreld. Daar is glo 
kontakte van hom wat hulle geld deur sy motorhandel was en 
hy skuld hierdie mense geld. Hy was desperaat en wou geld by 
Tony leen maar Zoey het gekeer en gedreig met egskeiding. 
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digte bondel op die fort af nie, maar die perde versprei met 
kringe van so vyftig meter uit mekaar.  Dadelik noodsaak dit 
die manne op die fort om twee tot drie maal soveel patrone uit 
te skiet om dieselfde aantal Arabiere te wond of te dood. 
 
Dan doen die Arabiere nog iets wat luitenant Laurent verbaas, 
maar hom ook met nuwe respek vervul vir die Arabiere se 
krygskuns.  Toe die voorste ruiters by die gesneuwelde perde 
van die eerste rondte kom, spring honderde van hul perde af en 
val vinnig plat agter die dooie perde, nog voor die 
legioenmanne kan begin skiet.  Die volgende oomblik skiet 
hulle met gewere van agter die dooie perde na die manne op 
die fort se mure.  ’n Klompie legioenmanne wat hulle self te 
veel ontbloot het, word so onkant gevang en sterf dadelik. 
 
Dié keer is dit die legioenmanne wat in groter gevaar verkeer 
as met die eerste aanval.  Met honderde Arabiere wat op hulle 
losbrand dat hoor en sien vergaan, durf die manne hulle nie te 
veel bloot te stel wanneer hulle probeer terugskiet nie.  Die 
Arabiere is nie sulke wafferse skuts nie, maar uit ’n paar 
honderd gewere is daar genoeg koeëls wat hul teiken kan tref. 
 
Generaal Beaumont het net voor die tweede aanval besluit om 
sy oorblywende versterkings uit te stuur na die borswerings 
toe.  Die legioenmanne se getalle is so min na die eerste aanval 
dat dit nie help om die oorblywende versterkings weg te hou 
nie.  Hulle moet hierdie tweede aanval ordentlik die hoof kan 
bied en wie weet, miskien besluit die sjieks genoeg is genoeg 
en blaas die aftog. 
 
Uit luitenant Laurent se oogpunt lyk dit asof daar nog nie eens 
’n duik gemaak is in die aantal Arabiere wat laer getrek het om 
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betaal.  Ten minste is ons nog lank nie oorwin nie,” probeer 
luitenant Laurent sy manne weer moed inpraat. 
 
“Gooi dadelik al die lyke bo-op die borswerings oor die muur 
en dra die gewondes na die slaapsaal.  Verwyder ook die 
gesneuwelde legioenmanne.  Ons kan later begrafnis hou as 
ons dit ooit oorleef.  Los die dooies op die houtplatforms en dié 
in die vierkant.  Vir nou soek ons net beweegruimte bo-op die 
borswering.  Gou maak manne, die tweede aanval gaan 
binnekort plaasvind!” 
 
Die legioenmanne spring vinnig aan die werk en probeer so 
gou moontlik van al die lyke ontslae raak, maar dit eis ’n groot 
tol op hulle reeds uitgeputte energievlakke.  Hulle is nog nie 
heeltemal klaar nie of hulle hoor weer die volgende vlaag van 
duisende Arabiere met harde skreeugeluide en swaaiende 
kromsabels aangestorm kom. 
 
“Na julle poste en nommers!” roep luitenant Laurent dadelik 
uit. 
 
Die manne versprei hulleself weer bo-op die mure en skree 
vinnig hul nommers uit.  Met die gesneuweldes mag die gelyke 
en ongelyke nommers uit verhouding geraak het en daarom is 
dit krities om gou weer te nommer. 
 
Gelukkig het die Arabiere nie kans gekry om een van die vier 
swaar masjiengewere bo-op die mure onskadelik te stel nie en 
is hulle ook weer beman en reg vir aksie. 
 
Die sjieks het egter geleer uit hulle foute van die eerste keer, 
want die keer jaag die volgende paar duisend ruiters nie in een 
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Lyle glo die tydsberekening is te toevallig. Toe hulle stry 
omdat Zoey weier dat hy ‘n lening by Tony maak, het Quinn 
haar volgens Lyle gedreig dat hy van hulle sou ontslae raak 
want dan kom hulle deel van die plaas na hom toe. Net voor 
hulle sou vertrek, rand hy hulle aan en jaag weg met hulle 
motor. 

 
“Lyle glo hy het reeds die bose plan in plek gehad en sou dit 

kanselleer op die laaste oomblik indien Tony hom ‘n lening 
sou gee maar toe keer Zoey en hy gaan voort met sy desperate 
planne. Ek moet erken dit maak nogal heelwat sin vir my ook 
want Quinn het hom snaaks gedra op my mondigwording. Ek 
het hulle gesien stry en Zoey het my in haar vertroue geneem 
en haar praatjies en Lyle s’n stem ooreen. Hulle het baie rusie 
gehad omdat hy dwelms gebruik, dobbel en hulle geld verkwis. 
Hy gee geen aandag aan Lyle nie en beskuldig haar dat Lyle 
nie sy kind is nie wanneer dinge hand uitruk. Sy het ook sy 
onderwêreldse kontakte genoem en dat hy hulle geld skuld.” 

 
“Chloe, hy klink beslis baie verdag. Het julle weer enige 

kontak gehad met die man?” 
 
“Niemand kry hom in die hande nie en om die waarheid te sê 

ek het nie eers probeer nie en ek gaan môre vir Lyle haal. Hy 
wil terug kosskool toe want hy is agter met sy werk. Ek wil 
hom neem en het belowe ek sal hom dadelik gaan haal sodra 
Zoey haar bewussyn herwin.” 

 
“Jy wil hom terugneem en hoe nogal?” 
 
“Met my Cooper en ek wil sommer ‘n moerse geskenk 

saamneem vir my twee helde wat ek gekontak het in ons nood. 
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Hulle het gehelp en Zoey en Lyle gered, dus wil ek my 
geskenke persoonlik aan Lyle se skoolhoof oorhandig want dit 
is hy en sy skoonseun.” 

 
“Jy gaan tog seker nie vir Lyle oor dieselfde bergpas 

terugneem nie?” 
 
“Hunter, jy is reg. Miskien moet ons eerder die tolpad 

rondom die berg vat. Dis nogal ‘n helse afstand maar ek dink 
dis beter want die bergpad gaan hom nou seker ontstel.” 

 
“Chloe, is dit waar dat hulle deel van die plaas aan Quinn sal 

behoort indien hulle iets oorkom?” 
 
“Dis waar. Hulle gesin besit 50 persent. Hulle is binne 

gemeenskap van goedere getroud en Tony het ons plaas gelyk 
tussen ons dogters verdeel.” 

 
“Besef jy, indien iets met al drie van julle gebeur, is die hele 

plaas waarskynlik syne?” 
 
Chloe rek haar oë verbaas. “Jy is reg. Ek het nie eers daaraan 

gedink nie.” 
 
“Nou wil jy oor dieselfde gevaarlike pad alleen met Lyle. Ek 

voel baie onrustig oor julle veiligheid. Is Zoey nog in ISO?” 
 
“Ja, sy word nog deeglik gemonitor.” 
 
“Dis ‘n goeie ding dat Lyle wil teruggaan kosskool toe want 

daar is hy veiliger en ons moet hom en sy skool waarsku dat sy 
pa hom nie daar mag kom haal nie en Zoey behoort ook redelik 
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eenvoudig van onder af doodgeskiet word.  Hy het egter ’n 
ander verrassing vir hulle en die tyd is nou geleë daarvoor.  Op 
strategiese plekke al om die fort se houtplatform het hy kiste 
met handgranate gesit.  Die manne gryp daarvan en die 
volgende oomblik trek daar omtrent vyftig handgranate met 
boë deur die lug na onder. 
 
Die handgranate ontplof amper gelyktydig en walle sand en 
liggame vlieg deur die lug.  Die Arabiere wat die ontsettende 
ontploffing oorleef het, is of in bomskok of raak heeltemal 
paniekerig en begin sommer in alle rigtings weghardloop.  Die 
legioenmanne gooi nog ’n klomp handgranate na onder.  Weer 
aaklige ontploffings wat volg en die keer besluit die laaste 
oorlewendes om liewer so gou hulle kan, ook pad te gee.  
Hulle het geen verweer teen die dodelike handgranate nie en 
hoe langer hulle daar vertoef, hoe meer van hulle sterf.  
 
Toe luitenant Laurent sien hoe hulle padgee, skree hy weer 
vinnig ’n bevel uit. 
 
“Stop die granate; ons moet spaarsamig wees, die geveg is nog 
lank nie oor nie!” 
 
Skaars ’n minuut of twee later en ’n amper doodse stilte heers 
hier naby die fort, buiten gewondes wat hier en daar gehoor 
kan word in hul pynkrete.  Buite en binne die fort is dit ’n 
aaklige en wrede slagveld van mens en dier en kan jy amper 
nie trap nie of jy trap op een daarvan. 
 
“Welgedaan, manne van die legioen, ons het wel die eerste 
rondte gewen, maar ons het ongelukkig ook ’n groot prys 
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probeer paniekerig teen die platforms afhardloop, maar vorder 
skaars of hulle word ook omgekap.  Dit is ’n nare slagting.  
Soos wat hulle verskyn bo-op die mure, word hulle eenvoudig 
afgemaai. 
 
Die legioenmanne hoor die volgende oomblik ’n onbekende 
bevel van buite af.  Skynbaar besef die Arabiere dat hulle 
eerste mag nou te min geraak het en hulle te veel van hulle 
mense so gaan verloor.  Die Arabiere wat bo die mure verskyn, 
raak skielik minder en dan stop dit heeltemal. 
 
Die legioensoldate skiet die laaste paar wat nog op die mure 
verskyn, dood en dan word hulle beveel deur kaptein Vevier 
om weer dadelik terug te keer na die borswering.  Daar is egter 
nog honderde Arabiere onder teen die mure en hulle wag 
blykbaar nou vir die tweede vlaag van versterkings wat gaan 
volg. 
 
Die sjieks het egter hulle eerste doel volkome bereik.  Hier en 
daar tussen die honderde gesneuweldes lê ’n legioenman dood 
of ernstig gewond en elke legioenman is goud werd vir hulle 
kans op oorlewing.  Om sake te vererger het hulle ammunisie 
drasties minder geraak met die eerste aanslag en die manne is 
reeds baie uitgeput.  In hierdie ontsettende hitte van die 
woestyn is dit soos om in ’n sauna te veg.  Jou kragte gee baie 
gou in en is dit nou hier waar die legioenmanne se ure en ure 
van bloedsweet op die paradeterrein om hulle te brei en gehard 
te maak,  na vore moet kom. 
 
Luitenant Laurent weet dat daar nou honderde Arabiere hier 
onder teen die mure wag vir versterkings en weet ook dat hulle 
nie durf oorleun om hulle te probeer skiet nie, want hulle sal 
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veilig te wees in die hospitaal. Ek is die meeste bekommerd 
oor jou veiligheid hier afgesonderd en alleen.” 

 
“Hunter, Tony het my baie goed geleer ek kan goed na myself 

kyk.” 
 
“Definitief nie goed genoeg nie. Was jy seker dis ek toe jy die 

deur oopgemaak het?” 
 
Chloe is uit die veld geslaan. Dis waar wat hy sê. Sy het nie 

eers deur die blindings geloer wie hier geparkeer het voor sy 
net doodgerus die deur oopgemaak het nie.  

 
“Jy is nogal reg, Hunter, ek besef nou eers die volle 

implikasies van ons familie se situasie.” 
 
“Jou voordeur het nie eers ‘n loergaatjie nie en ek sien jy het 

darem gordyne voor die vensters, maar hier is nie eers ‘n alarm 
of deure voor die vertrekke nie. Chloe, ek voel baie onrustig 
oor jou veiligheid want dieselfde mense wat hulle daar op die 
bergpas voorgelê het, het miskien planne vir jou en wag net vir 
die regte tyd. Woon jy alleen hier?” 

 
“Robert is net ‘n lui van die klok by die put weg en ek het ‘n 

buurman wat onlangs by die plek oorkant myne ingetrek het. 
Isaac is nogal per geluk die dokter wat na Zoey en Lyle omsien 
in die hospitaal en hy het belowe hy sal my op hoogte hou van 
hulle vordering.” 

 
“Chloe, jy gaan vanaand in my gastekamer in my woonstel op 

die dorp oorslaap want ek sal nie toelaat dat jy alleen hier slaap 
nie. Môre vat ek julle oor die bergpas terug. Ek gaan self met 
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Lyle praat en wil die sleepmerke sien wanneer ons daar 
verbyry. Ek is nou jou lyfwag tot ons jou eers veilig het en dan 
gaan ek almal in julle lewens ondersoek. Jy gaan my nou alles 
vertel van die mense in jou lewe.” 

 
“Dis nie nodig nie, Hunter, ek wil nie al jou tyd steel nie. 

Tony het my baie goeie trieks geleer, jy sal verbaas wees, en 
ek het ‘n 9 mm parabellum altyd naby. Hoekom gaan jy almal 
in my lewe ondersoek? Wat gaan hulle van my dink wanneer 
jy daar opdaag en hulle kom agter hulle is verdagtes van ‘n 
poging tot moord en ek het jou hulp gevra? Ek kan in elk geval 
nie aan een persoon in my lewe dink wat enigsins tot so iets 
negatiefs in staat is nie. Hoe meer ek daaraan dink, hoe meer 
moet dit maar net Quinn of sy kriminele kontakte wees.” 

 
“Chloe, ek is al baie lank in hierdie besigheid en jy sal 

verbaas wees. Jy hoef nie in die verleentheid wees by jou 
kennisse en vriende nie, want ons laat hulle glo ek is ‘n 
speurder van die dorp wat ‘n poging tot moord ondersoek. Ons 
gaan hulle verras en volgens hulle is jy saam met hulle ook ‘n 
verdagte.” 

 
Chloe is ‘n bietjie verlig. “Dis ‘n goeie plan, maar ek dink dit 

is ‘n vermorsing van jou kosbare tyd want nie een van die 
lieflike mense in my lewe sal so iets doen nie. Hulle is almal 
baie lief vir Zoey en Lyle.” 

 
“Chloe, as eerste prioriteit kry ek julle eers veilig en dan sien 

ek almal in jou lewe van aangesig tot aangesig en dan vat ek 
die pad en soek vir Quinn indien hy nog vermis is. Waar is sy 
motorhandel?” 
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die einde van die Lebel-gewere kom nou handig te pas as 
wapen.  Dit raak gou amper net bajonet teen kromsabel en die 
geweervuur na onder het al drasties afgeneem. 
 
Kaptein Vevier wat hier onder die vierkant in die binneplaas 
bevel voer, sien dadelik die gevaar raak en skree ’n bevel uit.  
As sy manne eers bykans almal handgemeen gaan raak, dan is 
die geveg baie gou oor.  Hulle is ver in die minderheid en sal 
eenvoudig met die kromsabels neergevel word en dan is daar 
ook niemand meer wat met gewere die vyand vanaf die mure 
kan aanval nie. 
 
“Ontruim dadelik die platforms!” skree hy kliphard hier van 
onder af. 
 
Gelukkig hoor luitenant Laurent dit deur die oorverdowende 
lawaai van geweervuur en ander geluide en hy skree saam die 
bevel uit.  Gou word die bevel reg om die fort se mure verprei.  
In ’n oogwenk het die soldate van die houtplatforms padgegee 
en kom sluit hulle hulle hier in die vierkant by kaptein Vevier 
aan waar hy en sy manne agter hoë sandsakke verskuil is. 
 
Nou swerm die Arabiere in hul honderde oor die mure tot bo-
op die borswering want daar is geen vuur van bo af op hulle 
nie.  Toe dit lyk asof die laaste legioenman onder is, word ’n 
volgende bevel van kaptein Vevier skel uitgeroep. 
 
Soos een man begin die swaar masjiengewere te stotter en die 
manne met snelgewere en Lebels skiet ook hier van onder af na 
die vyand bo-op die mure.  Dit lyk kompleet soos ’n sekel wat 
koring afsny.  Die Arabiere word eenvoudig platgevee deur die 
strome lood wat hulle van elke hoek en kant tref.  Van hulle 
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Die voorste ruiters is nou bykans teen die fort se mure en die 
manne moet half oorleun om te kan skiet.  Van die Arabiere 
het intussen reeds afgespring en dié met gewere skiet nou hier 
van onder af na die manne wat oor die mure leun. 
 
Hier en daar gil ’n legioensoldaat en slaan dan reg agteroor met 
’n koeël deur sy kop of skouers.  Luitenant Laurent besef gou 
die nuwe gevaar en skree ’n bevel uit dat hulle moet terugval. 
 
“Laat dié wat die mure bereik het, eers bo uitkom, dan sal ons 
daar met hulle afreken. Moenie julle meer blootstel nie!” skree 
hy hardop. 
 
Die manne se gewere is al warm geskiet en hulle kan dit skaars 
meer ordentlik vashou, maar steeds stroom die hordes al nader 
na die fort se mure.  Die swaar masjiengewere saai groot 
verwoesting onder die hordes, maar daar waar gate geskiet 
word, word dit net so vinnig weer opgevul met ruiters van 
agter af. 
 
Dan sien hulle die eerste toue en hake deur die lug sweef en 
bo-op die borswering val.  Van die manne spring dadelik nader 
en gooi die hake af voor die punte daarvan kan vassteek teen 
die uitstaande klippe bo-op die mure.  Maar daar is so baie toue 
en hake dat dié wat hulle teruggooi maar ’n klein deeltjie 
daarvan uitmaak. 
 
Die volgende oomblik swerm die eerste Arabiere bo-oor die 
fort se mure.  Die manne met snelgewere skiet gate deur die 
bondels wat opswerm.  Hier en daar is die legioenmanne egter 
genoodsaak om selfs handgemeen te raak.  Die bajonette aan 
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“Hulle woon op jou ou tuisdorp, George, en sy motorhandel 
is Wiggil Motors.” 

 
“Ek het baie kontakte in George en dit gaan my baie help 

wanneer ek Quinn daar gaan soek. Sy ondergrondse kontakte 
mag agter die ongeluk sit en hy het miskien sy familie se lewe 
onopsetlik in gevaar gestel. Miskien het hulle hom in daardie 
motor verwag en was Zoey en Lyle net per ongeluk alleen in 
die geteikende motor. Dit mag ook iets heeltemal anderster 
wees. Die speurdiens het my geleer ‘n mens ondersoek alle 
leidrade en werk deur die mees waarskynlike tot jy een vir een 
uitskakel en so later dui alles dikwels net in een rigting.” 

 
“Wat skuld ek jou, Hunter?” 
 
“Chloe, wat het Tony jou vertel van ons dae in die 

weermag?” 
 
Die ketel kook nou en Chloe staan op, sit die gasstoof af en 

begin die koffie maak.  
 
“My pa het nie van sy weermagdae gepraat nie en ek weet net 

hy het ‘n medalje vir dapperheid gekry wat in een van sy laaie 
lê. Clea het my jare gelede trots die spesiale medalje gewys 
wat deur president PW Botha aan hom oorhandig is maar hy 
wou my nooit vertel hoe hy dit verdien het nie.” 

 
Hunter staan op en kom staan by haar waar sy besig is om vir 

hulle koffie te maak. 
 
 “Chloe, kyk vir my.” 
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Chloe draai na hom toe en hy neem albei haar hande in syne 
en kyk haar ernstig in die oë. “Chloe, ek en jou pa was nie 
gewone soldate nie en was betrokke by baie spesiale en 
gevaarlike operasies. Ons het daardie medalje verdien 
gedurende een van daardie operasies. Ek was leier van 12 
soldate wat ‘n brug diep in Angola moes gaan opblaas. Ons het 
almal oorleef maar was dit nie vir Tony nie, het ek dit nie 
gemaak nie. Ons het almal daardie medalje verdien maar Tony 
se dapperheid het geen perke geken nie en hy het my lewe op 
baie verskillende maniere gered uit die onmoontlikste situasies 
gedurende daardie operasie. Ek sal julle eendag alles vertel 
maar ek hoop jy verstaan nou hoekom jy my niks skuld nie. 
Niks sal my keer nie. Ek sal my boesemvriend se familie 
beskerm al is dit die laaste goeie daad wat ek vir hom op 
hierdie aarde sal doen. My ondersoek begin nou hier en jy gaan 
my alles vertel van elkeen in jou lewe.” 

 
 
Vervolg volgende week in uitgawe 19 
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AANVAL OP FORT SHEPHERD 
Deur Pieter Haasbroek 
 

 
 
Deel 2 van 2 
 
Die manne op die fort se mure is goed beskerm op die 
borswering en kan stilstaande oorlog maak, terwyl die Arabiere 
oop en bloot is en ook nog moet jaag.  Skiet is dus nou eers 
buite die kwessie vir hulle.  Hulle plan is duidelik om te 
probeer deurbreek na die fort se mure toe.  Wanneer hulle dit 
eers bereik het, sal hulle toue met hake teen die mure opgooi 
en daarmee teen die fort se mure probeer opklim om bo-op die 
borswering te kom. 
 
“Vuur net op die naaste ruiters aan die fort.  Hulle mag nie die 
fort se mure bereik nie!” skree luitenant Laurent hardop ’n 
nuwe bevel uit. 



 26 

Ook hier is die inhoud van die woorde nie om inligting oor te 
dra nie, maar net om in goeie vriendskap uit mekaar te gaan 
sonder kwade gevoelens. 

Ons gebruik dus oral in ons gesprekke en selfs in geskrewe taal 
in aanhewwe van briewe en boodskappe, bv. “Liewe Lesers,” 
sulke ritualistiese woorde en uitdrukkings ter wille van 
vriendskap, wellewendheid, goeie maniere en die erkenning 
van die bestaan van ander.  

“Tot kijk,” sê ons vriende wat Nederlands praat. 

 

Volgende week verryk prof. Jarries ons weer. 
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Die Skrif van Onheil 
 
Wanneer Onheil Liefde bring 
 

 
 
17 – Die Gif 
 
Die spanning vreet aan haar maag sodat sy amper naar en 
duiselig die ingang van die biblioteek nader want die deur is 
dieper in en sy sal nie weet indien van die booswigte haar daar 
inwag nie. Die res het miskien reeds by daardie swart 
vervoerwa agter haar uitgespring en is op haar hakke vir al wat 
sy weet, maar sy is bang en wil nie omkyk nie. Sy maak ‘n 
Kaapse draai sodat sy betyds sal sien en kan wegdraai en 
hardloop sou een haar daar inwag.  
 
Tot haar verligting is die ingang leeg en die deur oop. 
 
Sy voel nog nie heeltemal verlig nie, want hulle is miskien 
iewers daar binne. Sy loop vinnig in en kyk gespanne rond 
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terwyl sy die verwysingseksie nader maar sien niemand daar 
wag nie en dan is sy by haar bestemming. Sy stap met die 
trappies ondertoe en sien die biblioteek is nog dolleeg, behalwe 
Linda, die gryskop, ou, bekende bibliotekaresse by die 
ontvangstoonbank. Die gryse dame kyk op toe sy met die 
trappe afkom en sy weet reeds wat sy gaan vra maar is gereed. 
Linda het haarself voorheen al voorgestel toe sy gehelp het 
wanneer Kadin ‘n spesifieke boek soek maar Kadin glo nie sy 
sal haar onthou nie, want sy help gereeld baie mense.  
 
Linda praat in haar sterk Engelse aksent. “Hoekom is jy nie by 
jou skool vanoggend nie, liefie?”  
 
Sy wys met haar oë na haar skoolbaadjie. “Framesby 
Hoërskool is vêr van hier. Ek onthou jou. Jy kom gereeld 
hierheen, maar dit is nou skooltyd? Wat is jou naam nou weer? 
Dit klink so eksoties? O ja, hoekom is jy nie by die skool nie, 
Kadin?” 

 
Kadin is verbaas sy onthou haar naam. “Ek is besig met ‘n 

spesiale skooltaak wat baie tel vir my jaarpunt en het 
toestemming gekry vir ‘n belangrike afspraak vandag hier in 
die biblioteek, Mevrou.” 

 
“Belangrike afspraak? Met watter taak is jy besig, Kadin?” 
 
“Godsdienswetenskap, Mevrou...” 
 
Linda lyk aangenaam verras. “Gaan jy ‘n leraar ontmoet, 

Kadin?” 
 
“Die leier van ‘n okkulte groep hier in Port Elizabeth.” 
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van die situasie waarin hulle hulle bevind. Die verbreking van 
die ritueel is ’n hele boodskap op sy eie. 

Dié ritueel kan natuurluk uiters formeel wees met titels soos 
Professor, Doktor, U Edele ensovoorts en die gebruik van “u” 
tot uiters informeel, maar dit volg altyd min of meer dieselfde 
patroon: 

“Jis, tjom.” 

“Howzitt my bra?” 

“Lekker man, lekker. Hoesit?” 

“Nee, tjap man, honkiedôries!” 

Die ritueel by die afsluiting van ’n gesprek is net so 
interessant. Gewoonlik sal een van die die deelnemers iets sê 
soos: 

“Jong, ons sien mekaar later weer” of “Waar stap die tyd heen. 
Ek moet waai.” 

Dit dui aan dat hy nou die gesprek wil beëindig. En dis ’n 
wenk vir die ander een om op te hou praat en in te val by die 
afsluitingsritueel. 

“Goed, hoop ons sien gou weer” of “Dit was lekker om met jou 
te gesels. Ons moet dit meermale doen.” 

“Nou gaaf dan, tot weersiens.” 

“Tot siens. Gaan jou goed.” 
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dieselfde vraag aan Jan te vra. En Jan moet dan weer met iets 
positiefs reageer. 

Hoekom die ritueel? Ons is sosiale wesens en gebruik die 
ritueel eintlik maar net om mekaar as wesens te erken. Ons 
noem dit ‘goeie maniere.’ En ons rammel dit af. Word die 
patroon verbreek, kan dit as ongeskik beskou word. Die ritueel 
bestaan dus uit ’n klomp sogenaamde leë woorde, maar hulle is 
sosiaal en kultureel uiters belangrik. Die Engelse noem dit 
‘social grooming’ en ons kan praat van ‘sosiale rugkrappery’ 
of iets anders. Ter wille van goeie menseverhoudinge moet ons 
deur die niksseggende ritueel wandel. Dis een manier om vir 
die ander sê: ek erken jou menswees. Jan en Piet hoef nie eers 
van mekaar te hou nie. 

Maar hoe ‘betekenisloos’ die ritueel is, blyk duidelik uit die 
gebruik daarvan as kuiermense opdaag. Almal gaan deur die 
ritueel met soene en handdrukke (ook rituele) daarby. En as 
almal rustig in die sitkamer sit, sal een vra: “Nou sê nou: hoe 
gaan dit met julle hier in die dorp?” Dan kan die ander vertel 
van hoe sleg die water is, hoe baie keer die krag af is, hoe hoog 
die grondbelasting is en ... en ... want hierdie vraag het 
letterlike betekenis en soek regtig ’n antwoord.  

Verbreek die ritueel en dit vertel ’n hele storie, vergelyk: 

“Goeiemore, Jan.” 

“Ja, ...” 

Hiermee gee Jan te kenne dat hy nie van Piet hou nie, of vir 
hom kwaad is of sommer net de moer in is vir iets afhangende 
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Linda se gesig verander en sy lyk geskok. “Okkultiese leier! 

Dit klink baie gevaarlik. Jy moenie dat die persoon jou sleg 
beïnvloed of op ‘n dwaalspoor lei nie. Jy is so pragtige, 
intelligente meisie.” 

 
“Ek wil alle perspektiewe behandel asook die paranormale, 

maar moenie bekommerd wees nie, Mevrou, ek gaan soos ‘n 
verslaggewer net logiese, onpartydige vrae vra en objektiewe 
verslag lewer op sy antwoorde en elkeen wat my taak gaan lees 
sal tot hul eie slotsom kan kom. Ek wil ’n breedvoerige oorsig 
gee van so veel filosofiese perspektiewe as moontlik en 
daarom gaan ek die okkulte ook betrek en so hopelik goeie 
punte verdien.” 

 
Die bibliotekaresse lyk beïndruk. “Jy het my voorheen ook 

verras met jou intelligensie en dis hoekom ek jou naam onthou, 
Kadin. Ek is net verbaas want jou belangstelling is gewoonlik 
in geskiedenis. Weet jy waar die filosofieafdeling is? Daar sal 
jy baie interessante leesstof ontdek.” 

 
Kadin besef sy sal moet leesstof gaan haal wat vir Linda sal 

sin maak sodat sy haar sal uitlos totdat Billy en die towenaar 
hopelik opdaag om elfuur. Miskien kom loer sy wat sy doen en 
dan moet dit lyk asof sy besig is om deur die regte leesstof te 
werk. 

 
“Ek weet, Mevrou. Dis in die vêrste vertrek agter in die vêrste 

linkerhoek van hierdie gebou. Daar is baie interessante boeke 
oor spiritualisme, die paranormale en die godsdienstige seksie 
is ook daar, ek weet Mevrou. Sal u my skoolsak hier agter u 
toonbank hou terwyl ek ‘n paar boeke daar gaan haal? Ek wil 
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solank aan my taak werk terwyl ek wag vir my besoekers. ‘n 
Skoolvriend van my werk saam aan die taak en gaan die 
okkultiese leier hiernatoe bring?” 

 
“Met die grootste plesier.” 
 
Kadin gee haar sak aan vir Linda wat dit agter haar toonbank 

iewers bêre en sy loop na die filosofieafdeling. Nou is die 
boekie ook sommer reeds daar versteek. Sy gaan deur die 
interessante boeke. Sy het in die verlede gewonder oor geeste 
en spoke en die idee dat daar moontlik ‘n alternatiewe realiteit 
mag bestaan, het haar genoeg gefassineer sodat sy hierdie 
afdeling voorheen verskeie kere besoek het op soek na boeke 
oor die paranormale wetenskap en sy het interessante dinge 
daar teëgekom. Nou het die geheime skrif haar met ‘n omweg 
weer hiernatoe gelei. Is dit toevallig? Kan die towenaar 
werklik ‘n mens se gedagtes oorneem sou jy hom in die oë 
kyk? Sy dink weer aan die waarskuwing: “Sit my terug waar 
ek gevind is voor die wêreld tot ‘n einde kom en indien die 
duiwel jou besoek, moenie in sy oë kyk nie.”   

 
Kadin vind die Bhagavad-Gita wat die swami aan hulle 

voorgestel het; ‘n boek oor meditasie; ‘n boek oor hipnose; ‘n 
boek oor paranormale wetenskap en ‘n dik boek met ‘n 
interessante naam wat baie sterk herinner aan die Bhagavad-
Gita, die Srimad Bhagavatam. 

 
Kadin gaan sit op dieselfde plek waar sy daardie dag vir  

Billy ontmoet het want die onheil het hier begin en gaan hulle 
hopelik weer hier verlaat. Sy lees solank die Bhagavat-Gita 
terwyl sy gespanne wag op haar elfuur afspraak. Aanvanklik is 
dit net sy en Linda in die verwysingsafdeling en sy wens nog 
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Kortom: rituele kan gedefinieer word as die opeenvolging van 
handelinge in ’n bepaalde volgorde gewoonlik op ’n bepaalde 
plek. Dit word voorgeskryf, soms afgedwing, deur tradisie; 
insluitend religieuse tradisie. 

En dit bring my nou by die rituele in Afrikaans en dié wat ons 
onnadenkend elke dag gebruik.  

Alle Afrikaanssprekendes wat met mekaar kommunikeer, 
gebruik gespreksrituele. Een daarvan is die groetritueel. Kom 
ons kyk bietjie hierna. 

Piet: “Môre Jan.” 

Jan: “Môre Piet. Hoe gaan dit met jou?” 

Piet: “Goed en met jou?” 

Jan: “Baie goed, dankie.” 

Daar is natuurlik baie variasies op die patroon hierbo, maar let 
op: elkeen kry twee spreekbeurte, dis die normale ritueel (soms 
word die eerste beurt weggelaat). En dis ’n vaste ritueel. Dit is 
deel van ons kultuur en die patroon word voorgeskryf deur 
tradisie. En nou is die vraag dit. Het dit letterlike betekenis? 
Met ander woorde, as Piet groet met: “Môre Jan” dan sê hy 
eintlik “ek wens jou ’n goeie môre toe.” Werklik? Nou sê Jan: 
“Môre, hoe gaan dit met jou?” Wil hy werklik weet hoe gaan 
dit met Piet? Nee, want as Piet nou begin uitpak oor sy slegte 
nagrus en die honde wat hom gepla het en bla, bla, bla, sal Jan 
redelik vies wees want Piet verbreek die verwagtingspatroon 
van die ritueel. Hy oortree nie ’n taalreël nie, maar ’n sosiale 
reël. Van hom word verwag om positief te antwoord en 
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Afrikaans is ’n wonnerlike ding. 
Prof. Jarries se weeklikse rubriek  
 

 
 

Rituele in Afrikaans? 

Ek het vir baie jare die woord ritueel geassosieer met bepaalde 
kulturele aktiwiteite soos tradisionele danse, dra van maskers, 
toordokterhandelinge en ander vaste kulturele gebruike soos 
die maak van tee by die Japanese, die uitblaas van kersies op ’n 
verjaardagkoek en dies meer. 

Natuurlik is dit ’n eng beskouing van die betekenis van die 
woord want ons kom alledaags in aanraking met rituele. Daar 
is byvoorbeeld die bepaalde geordende handelinge in die kerk 
(ook genoem rites) soos byvoorbeeld die doop, nagmaal, 
liturgie, huweliksbevestiging, ens. en rituele van die regbank, 
bv. aanspreekvorme, orde en die volgorde in 
vergaderingsprosedures en vele meer. 
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mense kom want dit sal haar veiliger laat voel. Sy was nog 
nooit binne skooltyd hier nie en die plek is leeg. Uiteindelik 
kom ‘n middeljarige, blanke man ingeloop en groet haar 
vriendelik met ‘n knik van sy kop toe hy verby haar tafel kom 
en gaan sit in die koerant- en tydskrifafdeling. Hy sit regoor 
haar en lees ‘n tydskrif. 

 
Later kom daar nog twee bejaarde pensioenarisse ook in en 

begin ook koerante en tydskrifte lees. Drie jong studente daag 
later op en neem stelling in skuins oorkant haar by ‘n tafel. Dit 
is duidelik dat hulle saam aan ‘n projek werk. Hulle fluister 
nou en dan en wys vir mekaar iets in verskeie boeke. Toe dit 
uiteindelik naby elfuur is, voel Kadin ‘n bietjie beter want die 
biblioteek is besig genoeg. 

 
Die muurhorlosie wys drie minute voor elf toe Kadin se hart 

skielik fladder in haar bors van opgewondenheid. Billy kom 
met die trappies afgestap en die towenaar volg reg agter hom. 
Billy beweeg snaaks met onnatuurlike stywe bewegings en lyk 
nie goed nie. Hy herken haar, maar glimlag nie. Bleek in die oë 
kyk hy stip vir haar terwyl hy reguit na haar aangeloop kom. 
Sy wonder of die towenaar se trawante buite wag. Linda 
vergaap haar aan die towenaar in sy deftige snyerspak met die 
welige baard en bol op die kop soos hulle verby haar loop.  

 
Kadin staan op en wil Billy ‘n soen gee toe hy by haar kom 

maar hy draai sy gesig weg en sy soen hom saggies op sy wang 
en hy fluister vir haar. “Jammer, my bek is vrot, Kadin.” Hy 
gee ‘n effense verleë glimlaggie. “Hulle het my iets vrots 
gegee om te drink. Ons moet sit en gehoorsaam, Kadin, en 
alles sal regkom. Ek sal regop moet sit. My rug is baie seer. 
Gaan sit jy solank. Ek sal regkom.” 
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Billy se oë is rooi en hy lyk baie swak en moeg asof hy glad 

nie geslaap het nie. Hy gaan sit duidelik moeilik en stywerig 
regop op die punt van sy stoel met sy hande onder die tafel en 
Kadin gaan ook sit terwyl die towenaar oorkant hulle gaan sit. 

 
Kadin fluister in Billy sê oor. “Moenie in sy oë kyk nie; hy 

sal jou siel gevange neem ...” 
 
Billy fluister terug, “Moenie worry nie; ek weet ...” 
 
Die towenaar praat saggies in sy growwe stem en Kadin hoor 

sarkasme in sy stemtoon maar sy vermy sy gesig en kyk na sy 
hande. 

 
“Sien jy nou, Kadin, daar sit hy nou by jou nes ek gesê het. 

Gee nou my boekie.” 
 
Kadin kyk bekommerd na Billy. “Jy sê hulle het jou iets vrots 

gegee om te drink? Was dit net voor jy hier ingekom het?” 
 
Hy frons. “Ja, hulle het my gedwing. Dit is die aakligste vrot, 

swart goed. My bek is nog vol van die goed. Dit is hoekom ek 
nie wou soen nie, want ek wil jou nie vergiftig nie. Dit is gif. 
Jy moet hom die boekie gee voor hy my die teengif gaan gee. 
Kadin, maak soos hy sê, asseblief.” 

 
Die woede kom skielik vanuit êrens en Kadin gluur die 

towenaar se hande boos aan en fluister aggressief: “Verdomp! 
Wat is fout met jou? Was dit nou regtig nodig? Ons stel nie 
belang in jou belaglike boekie nie! Gee hom nou die teëgif 
sodat ek jou bleddie boekie kan oorhandig!” 
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Sy kyk terug na Billy en fluister dringend. “Wat het hulle met 

jou aangevang? Hoekom sit jy so regop en hou jou hande 
onder die tafel?” 

 
Billy lyk bekommerd en antwoord nie en sy vat versigtig sy 

naaste arm en hy laat haar gedwee toe om sy arm onder die 
tafel uit te haal. Sy trek geskok haar asem in toe sy baadjie se 
mou optrek en sy die diep snymerke rondom sy gewrig sien.  

 
Sy voel skielik naar en fluister. “Wat is fout met jou rug?” 
 
Kadin wil die agterkant van sy baadjie oplig maar hy keer 

bekommerd en fluister terug. “Nee wag nou, Kadin. Asseblief, 
jy kan later kyk. Gee hom die boekie.” 

 
Kadin kyk weer boos na die towenaar se hande en fluister 

aggressief, “Jy het gesê hy moet die teengif drink voor kwart 
oor elf.” Sy kyk vinnig na die horlosie teen die muur en sien 
dit is reeds sewe minute oor elf. Daar is net agt minute oor en 
dan kyk sy weer vir die towenaar se hande en fluister dringend. 
“Asseblief, gee hom nou die teengif. Ek belowe ek sal die 
boekie gee sodra ek sien hy is okei. Daar is net agt minute 
oor.” 

 
Die towenaar stem nie saam nie: “Jy beter gou doen wat ek 

sê. Gee my die boekie nou! Die tyd raak min voordat daardie 
gif jou Billy van binne gaan opvreet!” 
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