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The Script of Evil  
55. The Baxter brothers 
 

Kadin touches Jack’s arm and appalled looks at him with big 
eyes. “Father, look!” With a swing of her arm, she directs his 
attention to the big flat-screen TV. 

They all look at the TV and see their faces screened one by 
one. 

 
BLOEDSPORE IN DIE SAHARA 
4. DIE PALEIS VAN DOEROEK 
 

Vol vrees, byna wanhopig, soek hy na die gesigte van hulle 
wat hy ken. ’n Groot hand druk sy skouer seer en hy kyk in die 
gesig van Neels vas. Neels probeer glimlag en die poging laat 
barste in die droë bloed op sy gesig verskyn. 

 
Die wraak is myne! 
8: Rachel 

 
“Ek wil sien hoe lyk jou plek.” Sy het langs die heining 
afgestap tot waar die ogiesdraad laag hang en oorgeklim. Hy 
wou nog keer, want daar was byna niks te sien nie, maar sy 
was reeds oor. 

 
Bevrore hart 
4. Die werk 
 

“Jy bly net hier,” sê sy beslis. “Tot jy heeltemal gesond is, dan 
sal ons sien. Die ekstra kamer is eintlik die baba s’n, maar hy 
neem nou maar sy  tyd.” Sy wys na haar maag en glimlag. 
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“Niemand weet presies nie. Cohen praat nie. Die vrou kom ook nooit 
uit die huis nie. Mev. Neethling wat haar oppas, mag niks na buite sê nie. 
Die stories is dat sy nie siek is nie, ek bedoel nie fisies nie …” 

Alet wys met haar vinger na haar kop. Daarmee moet Amanda 
voorlopig tevrede wees. Alet warrel by die deur uit. 

Cohen is in ‘n goeie stemming toe hy die middag in die winkel kom. 
Afgesien van die velle waaruit hy goeie besigheid maak, hou hy van die 
boere. Hy hou van hulle oop, eerlike geaardhede, elkeen op sy eie manier. 
Maar die meeste hou hy van hulle onblusbare optimisme. Soos Servaas, 
nou weer. Hy het regtig baie teenspoed gehad, omtrent al sy skape en 
beeste daarmee heen. Met die mielies het dit nie veel beter gegaan nie, dit 
het net streep-streep gereën in die streek. Maar volgende jaar, glo hy, sal 
dit weer beter gaan. Hy het soveel geloof in ‘n goeie toekoms. Dit is vir 
Cohen ‘n groot inspirasie. 

“Jakob, gaan laai asseblief gou die velle af,” sê hy toe hy inkom, “ek 
wil eers kyk wat hier aangaan.” 

Amanda se maag maak ’n bang knoop. Cohen gaan die boeke deeglik 
na. Daar is geen uitdrukking op sy gesig nie. “Jy was nogal besig,” sê hy 
terwyl hy met sy vinger die items nagaan. 

“Die mense soek brood en die broodlorrie het nog nie gekom nie.” 
“Ja, dis altyd ‘n lastigheid.” Hy sê verder niks nie en konsentreer op 

die boeke. 
Uiteindelik kyk hy op. “Dit lyk reg. Dankie dat jy vir my ingestaan 

het. Ek dink ons moet dit vir ‘n maand probeer.” 
Amanda se seer vel is skielik te klein vir haar. 
“Baie dankie, meneer Cohen. Ek sal hard werk. Baie, baie dankie.” 
Cohen glimlag oor haar opgewondenheid. “Dalk gaan jy nog spyt 

wees. Ek gaan jou nie spaar nie.” 
Vervolg volgende week uitgawe 62 
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haar teen haar salaris op die boek te sit sodat sy darem iets ordentliks kan 
maak om aan te trek. Hoe weet sy nog nie. 

Dan skrik sy vir haar eie gedagtes. Sy weet nie eers of sy ‘n werk het 
nie. Dalk wil Cohen haar nie hê nie. Dan weet sy nie. Sy vryf oor haar 
seer arms en wil in verbittering verval toe Alet daar aankom. 

“Ek het gewonder wat het van jou geword? Waar is Cohen? Het jy die 
werk gekry?”  

Amanda verduidelik kortliks. 
“Hy sou jou nie hier alleen gelaat het as hy nie dink jy is iets werd 

nie,” bespiegel Alet. “Hou maar moed.” 
“Kom ek wil jou iets wys. Sê nou ek kry wel die werk, dan moet ek 

klere kry. Kom kyk na die stukkies.” 
Sy gaan wys vir Alet die materiaal.  
“Dis mooi. Jy kan twee netjiese rokkies maak.” 
“Maar hoe?” 
“My liewe suster, dink jy ‘n plaasvrou se hande staan verkeerd vir iets. 

Ek en my Singer sal vir jou die goed aanmekaarslaan, maar as jy dink ek 
sal dit nie goed doen nie, hier is iemand anders wat goed naaldwerk 
doen.” 

“Ek kan jou nie nog vra nie … Ek voel juis al skuldig oor julle my 
onderdak gegee het.” 

“Jy vra nie, ek bied aan. Ek het lanklaas iets moois gemaak. My vorm 
gaan in die volgende maande nie te wonderlik wees nie,” spot Alet. “En 
verder, ek en Martiens het gepraat. As dit so kom dat jy tog die werk kry, 
wil ek hê jy moet by ons bly. Ons gaan die kamer nie gebruik tot die baba 
kom nie en dit is eers oor ‘n paar maande. Jy kan vir ons losies betaal en 
dit sal ons help al is dit maar net om ‘n skapie of wat vir die plaas te 
koop.” 

“Hoe kan ek dankie sê?” 
“Jy hoef nie, ek wil dit graag doen en Martiens stem saam. Hy 

verstaan ek is eensaam en uit my plek hier op die dorp. Maar wag, as jy 
nie huis toe kom nie, moet ek vir jou iets bring om te eet. Het hier brood 
gekom?” 

“Almal soek vanmôre brood, maar Jakob sê dit sal dalk eers 
vanmiddag kom.” 

“Dan gaan ek gou vetkoek bak. Sien jou later.” 
“Wag, voor jy loop. Wat is dit met Cohen se vrou? Is sy siek?” 
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‘n Deur agter Cohen gaan oop. ‘n Vrou met ‘n wit 
verpleegstersuniform staan in die deur. 

“Mevrou Cohen roep meneer.” 
“Sê vir haar ek kom.” 
“Sy sê meneer moet dadelik kom.” 
Sy verdwyn en maak die deur agter haar toe. 
Dit lyk of die man half verleë is, dink Amanda. “Toemaar, Meneer, ek 

sal solank na die boeke en in die winkel rondkyk. En ek sal help as hier 
iemand kom.” Sy is verbaas dat daar darem woorde uit haar mond kom 
terwyl haar hart dreig om haar borskas uitmekaar te klop. 

“Ek is nou terug,” sê Cohen en hy verdwyn vinnig agtertoe. Amanda 
neem aan die deur verbind die winkel met Cohen se huis. Sy skuif agter 
die toonbank in en begin die eerste boek bestudeer. Dan hoor sy dit. 

Iewers vanuit die huis kom die histeriese gegil van ‘n vrou. Sy kan 
niks daarvan uitmaak nie, maar dit klink soos ‘n vrou wat ernstig rusie 
maak. Sy ken die trant daarvan. Sy kyk vir Jakob, maar hy kyk weg en 
hou hom in die hoek met die sakke besig. 

Dan is dit stil. ‘n Klant kom binne. Hy soek brood. Jakob skud sy kop. 
Die broodlorrie kom eers vanmiddag, dalk eers more. Dan maar bietjie 
meel op die boek. 

Sy wens Cohen wil vinnig kom, maar hy bly weg. Sy kry die meel op 
die rak en skryf die gegewens netjies in die regte boek. Hy is skaars weg 
of die volgende klant kom binne. Sy soek ook brood. Geen brood nie, iets 
anders dalk? 

“Dis ‘n gesukkel met die brood,” sê die klant misnoegd en stap uit. 
Cohen kom oomblikke daarna uit met sy karsleutel in die hand. Hy lyk 

werklik bietjie beteuterd asof hy ‘n woeste skrobbering gekry het. 
“Die mense soek brood,” sê sy vinnig. 
“Ja, dis nogal ‘n gesukkel. Ons sal ‘n plan moet maak. Kom jy reg?” 
Sy knik.  
“Ek gaan nou ry plase toe. Tot later.” Hy was bot verby, dink sy. 
Terwyl Cohen uit is, kry sy geleentheid om in die winkel rond te kyk. 

Daar is van alles en nog wat. Van fietswiele tot meel tot blikkieskos tot 
rieme en swepe tot knipmesse en medisyne. Breekgoed, glase en borde. 
‘n Paar stelle eetgerei van fyn Engelse porselein, skoene en stewels, 
pakke klere en op die toonbank groot glasbottels vol lekkers. Maar waarin 
sy die meeste belangstel, is die materiaal. Sy eien dadelik twee stukke wat 
ideaal sal wees vir haar vir werksrokkies. Sy sal vir Cohen vra om dit vir 
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55. The Baxter brothers  
 

They have travelled for a long time. They outwitted Morrison by first 
turning to the west onto the highway, driving away from Port Elizabeth, 
and passing the foot soldiers deployed along the fence on the other side of 
the road, up to the first crossroad. There they turned north heading inland. 
They then turned east and passed PE in the interior before they turned to 
the south and entered the city from the opposite direction from the east 
and so avoided all roadblocks. They are now sitting at a table in 
MacDonald’s quite hungry and tired after the long trip.  

Rene asks Nico sitting opposite her: “What is the next step?” 
“Francois and I are going to investigate and try to find out what is 

waiting for us at the smallholding. We will stop nearby and use a small 
drone we brought along in our baggage to look around. If everything is 
quiet, we will move in and make sure it is safe, and if so, we will call you 
via smartphone. We must try to enter today. If we wait until tomorrow, 
the gamble might be too great. I presume Morrison will probably try to 
block our way on both the smallholdings with heavily armed soldiers 
until the last moment, and if so, we will have to put our heads together 
and decide what to do.” 

Jack has made his decision: “If we are blocked, we will have to fight 
to clear our path rather than to wait for the last moment.” 

Shocked Rene looks at her husband: “Are you serious? What about the 
ladies and children?” 

“The four men will do the dirty work and then we will call you.” 
Rene earnestly disagrees: “Jack, you are not thinking straight! Do you 

want to kill soldiers? If you maybe succeed like the X-men and you pull it 
off, the police and army will not leave us in peace when we have entered. 
They will do their best to get to us and take us out.” 

Michael supports Rene. “What if they remove or damage our solar 
panels and wind turbines on the roof? It is of cardinal importance for our 
survival down there for a month. The air conditioning, the cooling 
system, our lights, and electrical appliances are all dependant on the 
battery bank and they rely on renewable energy from the roof. They even 
might sniff out the inlets of our air conditioners and attack us with 
teargas. Rene is right, Jack, to fight our way in is no option.” 

Emilie’s eyes widen. “Goodness, Michael, it seems as if you are light 
years ahead. I haven’t even noticed those things on the roof. To me, there 
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is only one solution: negotiation. If the place is blocked, we must rather 
contact the colonel and explain our mission to him.” 

Francois cut them short. “Leave it for now. Nico and I will first go and 
evaluate the situation. Maybe you are arguing in vain and we can go in 
unhindered.” 

Emilie winks at him. “Let’s hope you are right and everything is quiet 
over there and that door opens when we reach it and stand in front of it. 
My stomach is tied in a knot. The tension is getting to me!” 

Kadin touches Jack’s arm and appalled looks at him with big eyes. 
“Father, look!” With a swing of her arm, she directs his attention to the 
big flat-screen TV. 

They all look at the TV and see their faces screened one by one. There 
is no sound but they can all read the text at the bottom of the 
announcement. A dangerous terrorist cell of eight persons is wanted 
urgently in the vicinity of Port Elizabeth. A reward of R500 000 is 
offered for any information that will lead to their arrest.  

Nico gathers his belongings and whispers tersely: “That’s Morrison, 
let’s get out of here quickly while we can.” 

Emilie whispers: “Where are we going to hide in the meantime? Our 
faces are all over the show.” 

Kadin whispers: “Settler’s Park. There are several quiet, secluded 
picnic spots amongst the trees. Do you think they already know about 
which vehicle we traveled?” 

Nico doesn’t think that. “I think they would have shown the kombi in 
the hope that someone would have recognized it, but we are going to play 
safe. Kadin, from here we are first going to get the Beetle at Jane’s flat 
and then you will drive with the kombi to the park and Francois and I will 
take the Beetle to go and investigate. Come now! Let’s get out of here 
before someone recognizes us!” 

~*~*~ 
The two Baxter brothers suddenly emerge from under the garbage 

when Smithy arrives with his trolley. Joss quickly climbs into an empty 
garbage bin and Leo into another one. Smithy throws quite a few pieces 
of carton, torn to the right size, on both and pushes it down in four layers 
before he fills the bins up to the top with garbage. He then starts to push 
Joss’s bin, goes around a corner and then crosses the yard up to the gate. 

The warden, Wellington, is on duty tonight and he nod-greet Smithy. 
“Are there many bins to take out tonight, Smithy?” 

“Five tonight, Sir. This is the first one. I’ll get the rest soon.” 
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“Ek het deeltyds gewerk in die winkeltjie op Wood Valley, toe kom 
die transportryer daar verby en sê meneer soek dalk iemand.” 

Cohen kyk nou deegliker na Amanda. Sy het blou kolle op haar gesig 
ja, maar dis dalk van iets anders. Haar woorde was onverwags en hy weet 
nie regtig wat om te sê nie, daarom vra hy maar vrae om sy gedagtes 
agter mekaar te kry. 

“En wat het jy in die winkel gedoen?” 
“So min of meer alles. Oom Sewes is al baie oud, maar hy wil nie 

afstand doen van die winkel nie. Maar hy hou nie goed by met bestellings 
en die opskryf van voorraad en verkope nie. Daarmee het ek hom maar 
gehelp.” 

“Mmmm,” sê Cohen en hy dink vinnig soos hy gewoonlik doen as 
daar transaksies betrokke is. Hy praat maar tussenin. 

“Ja, dalk het ek iemand nodig. Dis net ek en ou Jakob.” Hy wys na die 
man wat hinkepink besig is om sakke meel in die hoek te verskuif. “Hy is 
ook al oud en toe die myn hom weens gesondheid afbetaal het, het ek 
hom maar hier laat werk.” 

Sy brein is egter besig om sommetjies te maak. Net vanoggend het hy 
weer van Servaas Fourie boodskap gekry. Daar is baie velle, maar 
Servaas het nie vervoer nie. Kan hy die velle kom haal? Hulle gaan 
vinnig agteruit. Cohen werk vinnig uit wat die velle vir hom werd is. Dis 
Maandag en gewoonlik redelik stil in die winkel. Wat hy aan die velle 
kan wen, is dalk meer as die verlies wat die dametjie kan veroorsaak. En 
die velle moet juis Woensdag gelewer word, anders is nog ‘n week 
verlore. En sy het darem al in ‘n winkel gewerk. 

Amanda staan gevries, haal skaars asem. Dalk moet sy omdraai en 
hardloop. Wat het haar in die eerste plek besiel om … 

“Kan jy vandag hier werk?” 
Hierdie keer is dit Amanda wat skoon onkant betrap is. Sy maak haar 

mond oop om iets te sê, maar haar stembande wil nie saamspeel nie. 
“Ja,” kry sy skaars hoorbaar uit, maar haar kop knik geesdriftig. 
“Goed. Ek moet uitgaan plase toe om velle te gaan haal. Vandag 

behoort nie te besig te wees nie. Ek sal vroeg probeer terug wees. Ek sal 
jou gou wys. Ek het twee boeke. In een skryf ek die goed wat kontant 
verkoop. In die ander kom die name en die goed wat sekere persone op 
rekening koop.” 

Hy wys sommer oor die toonbank vir haar die boeke. 
“Kyk maar daarin hoe ek gewoonlik maak. Probeer om asseblief nie 

foute te maak nie. Jakob weet waar alles is, laat hy jou help.” 
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Bevrore Hart 
 
4. Die werk 
 

Cohen sit agter die toonbank met sy boeke. Hy is besig om rye syfertjies 
bymekaar te tel. Hy is vroeg in sy dertigs, en op sy kop dra hy vandag sy 
Joodse beffie, waarvoor weet hy nie. Hy is diep in gedagtes versonke en 
tel die syfers werktuiglik op. Hy kan sy situasie nie heeltemal kleinkry 
nie. Hoekom is Charlotte so ongedurig met hom? Hoekom stel sy in niks 
anders belang as om in haar kamer te sit en haar te verknies nie. Hoekom 
lê hulle huwelik aan skerwe? Wat moet hy doen om haar gelukkig te 
maak? 

Hy sien nie die meisie wat by die deur ingestap kom nie. Met sy 
vingers wat oor die kolomme gly, tel hy die bedrae op elke bladsy 
bymekaar en skryf dit pynlik netjies aan die onderkant van die bladsy om 
dit dan net so netjies oor te dra op die volgende bladsy. Goeie 
boekhouding, het sy pa hom geleer, is die kern van besigheid. 

Amanda stap onseker nader. Sy sien die geboë hoof van die man agter 
die toonbank. Sy neem aan dis Cohen. Sy stap tot by die toonbank. 

“Mnr. Cohen,” begin sy onseker met ‘n hees stemmetjie. 
Cohen hoor die stem, maar dit dring nie onmiddellik tot hom deur nie. 

Dan kyk hy vlugtig op en sien die jong meisie. Hy hou vinnig sy hand op 
om haar te keer om verder te praat, want hy is byna aan die onderkant van 
die syferkolom. Weer ‘n nuwe intrekker, dink hy. Snaakse mense kom 
hier by die myn uit. Al het hy net ‘n oomblik na haar gekyk, kon hy die 
blou kolle op haar gesig sien. Weer een van die slaners, dink hy wrang. 
Haar pa het haar seker oor die naweek bygekom. Sy sal seker nou vra vir 
kruideniersware op rekening. Haar pa het seker gesê hy sal die einde van 
die maand betaal. Cohen skryf die totaal onder aan die bladsy en maak 
die boek toe. 

“Kan ek jou help?” Sy oë lyk nie te onvriendelik nie en dit gee 
Amanda moed. 

“Mnr. Cohen,” begin sy weer. “Ek het gehoor meneer soek dalk 
iemand wat in die winkel kan werk.” 

Cohen is heeltemal uit die veld geslaan. Snaaks hoe iets teen jou 
verwagtingspatroon jou só onkant kan vang. 

“Waar hoor jy dit?” 
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“Okay, I shall keep the gate open until you’re finished. But you must 
move your ass.” 

Wellington takes an iron rod resting against the wall and walks up to 
the bin and pokes down with its razor-sharp point. Anxiously Smithy grits 
his teeth. He hopes the warder won’t prod through the tightly pressed 
cartons and jabs Joss or become skeptical because he cannot prod deep 
enough. He deliberately pressed down hard on the garbage to bluff the 
warder. This is a great risk but he has no choice as to play along. Devil 
Alex is in charge of this jail and you simply cannot ignore his orders 
without dire consequences. Relieved he watches as Wellington gestures 
that he can go through with the bin. 

He pushes it around the gate up to the garbage area from where the 
truck early the next morning will fetch it. He hooks the bin loose next to 
other full bins and returns quickly with his trolley. Shit, that monster of a 
man was very heavy. His brother also is no midget but Smithy is certain 
he will be much lighter. He had to concentrate to handle this exorbitant 
weight without his body language giving him away. He is quite relieved 
because he was scared it could go wrong. He succeeded with Joss, so Leo 
will be a lesser problem. He will now first take out another two bins 
before he takes out Leo. 

Wellington kicks him on his behind when he passes. “Move your 
bloody ass! We don’t have the whole day!” 

Early the next morning the municipal garbage truck pulls in without 
incidence. At the gate, the usual routine inspection is carried out and then 
it drives through to the garbage area. The three workers at the back aren’t 
allowed inside the jail so they have to wait outside and the driver and his 
assistant must do the uploading themselves. 

The sentries at the watchtowers watch the truck through their 
binoculars while it is driving into the area. The truck turns and then 
reverses up to right in front of the garbage bins. At that moment the 
vision is concealed from the sentries by the truck and the fence of the 
inner courtyard and that is the moment Joss is waiting for. They have 
only a few seconds. They must vanish underneath the truck before the 
driver or his assistant detects them. 

Joss bursts out of his bin scattering garbage about. His body is stiff 
and pains after all the hours in the cramped position in that minuscule 
space where he was squeezed in like a sardine, but there is no mercy. 
They must be lighting quick now. He grabs Leo’s bin and topples it and 
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pulls him out and they hastily pick up most of the garbage and throw it 
into the bins and put the bins upright. 

The doors of the driver and his assistant now open and they climb out 
just as Joss with Leo who follows him disappears underneath the truck. 
Joss crawls up to the gearbox and pulls himself over the prop shaft and 
from there higher up into the space above the prop shaft and Leo worms 
himself in behind Joss. They end up like sardines in the frame, Leo’s 
head in between Joss’s tree stump legs that are now tightly fixed under 
Leo’s armpits. Leo pushes his boots into the U of the framework, bedding 
them in firmly and stares at the prop shaft nearly touching his head. He 
only hopes he survives up to the municipal garbage dump. It is not going 
to be a pleasant ride. 

The driver and his assistant shake their heads at the garbage laying 
around two half-empty bins. These convicts remain lazy shits. They 
gather it and throw it into the bins and then empty the bins one after the 
other into the back of the truck and use the truck’s mechanism to compact 
the garbage. Satisfied with their work, they drive back to the gate. 

Book 2 continues next week in Edition 62 
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Illustrasie verskaf deur Anja Ries 
 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 
http://storietydskrif.home.blog/boekwinkel/ 
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“Ek gaan na jou ook verlang.” Hy sit sy arm om haar. Sy wurm teen 
hom aan. “Nou wil ek jou soen.” Hulle gee hulle oor aan die drif wat jong 
mense in hulle lywe ronddra. 

Na die naweek was Rachel weg. Hy sou haar moontlik nooit weer sien 
nie. Oor die geld het hy hom nie verknies nie. Dit was meer as die geld 
werd. 

Vervolg volgende week uitgawe 62 
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Kopiereg @ Pieter Haasbroek (2019) 
Aanlyn winkel:  
https://sqrindle.com/category/fiction-and-literature 
Webwerf: 
 https://www.softcoverbooks.co.za 
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4. DIE PALEIS VAN DOEROEK 
 
Nou is hy weer in hul koel huis tussen die groot gesaaides op die 
nedersetting langs die Oranje. Joos praat weer met sy broer Andries. 
Andries sê met erns en oortuiging. 

“Ek het ’n roeping. Ek is deur die Allerhoogste geroep om onder die 
heidene te gaan werk. Ek kan dit nie meer afskud nie.” 

“Maar hier is genoeg te doen, onder ons eie mense,” het Joos nog 
geredeneer. Dit het nie gehelp nie. Andries het van die wêreld van die 
Bormoen gelees en sy kop staan net na die kontrei van die Bormoen. 

Hy skud Andries se hand en hy weet dit is die laaste keer dat hy aan sy 
broer se hand sal vat. Terwyl hy na hom staan en kyk, terwyl hy deur die 
groen van die gesaaides wegloop, hoor hy die klam fluistering van die 
rivier, die fluistering van die groot, reddende rivier. 

Maar nou verander die geluid van die rivier. Dit is nie meer die 
bekende fluistering wat hy ken nie. Dit is die fluistering van 
mensestemme. Hy luister aandagtig en hy hoor dit is die fluistering van 
vreemde stemme. Dit is die taal van die Bormoen wat hy hoor... 

Voordat Joos sy oë oopmaak, besef hy. Hierdie is nie die huis langs 
die groot, bruin rivier nie. Hy was lanklaas daar. Hierdie mense wat nou 
hier om hom praat, is die duiwels wat sy broer Andries vermoor het. Dit 
weet hy nou. 

Hy voel die kloppende slag in sy kop. Omdat hy nie graag wil sien wat 
in die woestynson lê nie, maak hy sy oë net op skrefies oop. 

Dit is nog nie donker nie, maar dit sal nie lank duur voordat die laaste 
sonlig oor die woestyn vergaan nie. Hy lê tussen ’n groepie soldate wat 
byna op ’n hoop gegooi is. Dit meeste van hulle sit regop en staar voor 
hulle uit en dit lyk of hulle niks meer verstaan nie. Ander lê bewusteloos 
in die son. Op elke ongeskeerde gesig sit die droë bloed. Dit lyk of hulle 
almal ’n hou met ’n kromsabel gekry het. Daar is seker nie meer as dertig 
van hulle oor nie, dertig uit honderd-en-twintig. 

Joos sukkel ook orent. Sy pet is weg, maar dit maak nie meer veel saak 
nie omdat die son sy krag verloor het. Sy uniform is geskeur. Sy mond 
voel seer en sy tong is groot en hard soos ’n klip. 

Vol vrees, byna wanhopig, soek hy na die gesigte van hulle wat hy 
ken. ’n Groot hand druk sy skouer seer en hy kyk in die gesig van Neels 
vas. Neels probeer glimlag en die poging laat barste in die droë bloed op 
sy gesig verskyn. 
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Hy het sy handdoek geneem en oor die heining geklim. Sy was reeds 
besig om badwater in te loop. Dis veral die reuk wat hom getref het. Dit 
het hom herinner aan sy ma en susters se badseep en die geur daarvan. 
Hier was dit net sterker. Toe die bad halfpad vol was, het sy die krane 
toegedraai. Sy het ‘n bottel geneem, die prop afgedraai en die romerige 
inhoud in die bad gegooi. Toe het sy die water geroer. Hy het met 
verwondering gesien hoe ‘n laag skuim daarop vorm. 

“Toe, klim in.” 
Hy het skaam beduie dat sy moet loop. Sy het gelag en geloop. Soveel 

weelde het hy nog nooit in sy lewe beleef nie. Die warm water en skuim 
het behaaglik om hom toegevou. Hy het hom oorgegee aan die luukse van 
skuim en lekkerruikseep.  

“Ek sal jou rug was.” Sy was opeens by hom. “Jou hare ook as jy wil.” 
Hy het haar toegelaat om sy kop en rug te troetel. Dit was eenvoudig 

wonderlik. Toe het sy weer uitgegaan en die deur toegemaak. Hy het 
klaar gebad en sy broekie aangetrek. Sy het buite die deur op hom gewag. 
Hy het haar sag in sy arms geneem. 

“Nie hier nie. Kom ons gaan na jou kamer. Ek wil jou iets vertel.” 
Hy het met moeite sy passie bedwing. In sy kamer het sy op die bed 

gaan sit. Hy het langs haar gaan sit. 
“My ma-hulle is Vereeniging toe.” 
“Jy het so gesê.” 
“Weet jy wat dit beteken? 
“Nee.”  
“Ons moet weer trek.” 
Sy het ‘n rukkie stilgebly. 
“Hy moet weer vlug. Ek het so skrams gehoor toe hulle gepraat het. 

Hy gaan blyplek vra by sy broer wat op ‘n plot naby Vereeniging bly.” 
“En jy?” 
“Ek sal seker maar moet saam. Wat kan ek anders maak? Gelukkig is 

die klasse vir die kursus verby. Ek sal net moet kom eksamen doen, as 
daar geld is vir ‘n verdomde treinkaartjie.” 

“Ek sal vir jou leen.” 
Die groot bruin oë blink van die trane. “Dankie, ek sal dit teruggee 

sodra ek werk.” 
“Maak nie saak nie. Jy gaan net nie dat die bliksems wen nie.” 
“Ek sal nie. Ek gaan na jou verlang.” Sy streel sy rug. Rillings skiet 

deur sy liggaam.  
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Teensinnig het hy haar na sy kamer geneem, selfbewus oor die feit dat 
daar klere rondlê, dat hy dae nie uitgevee en skoongemaak het nie. Sy het 
haar oë oor sy karige besittings laat gaan, die lendelam hangkas teen die 
muur, die ysterkatel met klapperhaarmatras wat hy intussen aangeskaf 
het, die tafel waarop ‘n tydskrif en ‘n paar boeke oor bouwerk wat hy in 
‘n tweedehandse winkel raakgeloop het, verdwaal lyk, ‘n afgeleefde 
opgestopte stoel, ‘n wastafeltjie met ‘n skottel en ‘n gekraakte spieël teen 
die muur waarin hy skeer en hare kam. 

Sy was in ekstase. 
“Alles jou eie?” het sy gevra. Hy het ja geknik. “Ek wens ek kon 

alleen bly.” 
Hy het toe nie verstaan nie. Later wel. Ook sy wou, soos hy vroeër, 

wegkom uit haar huidige, stikkende omstandighede. Sy armoedige 
woonplek was ‘n paleis, ‘n plek waar hy baas was, waar nie aan hom 
voorgeskryf word nie, waar niemand kla as jy te lank bad nie, of die radio 
te hard aansit nie, waar jy nie elke aand deur ‘n nors stiefpa beledig word 
nie. Waar jy vry kan wees! 

Sy het haarself in die halflyf spieël betrag, haar romp platgestryk, haar 
hare reggedruk. “Daar is nie eers so ‘n groot spieël in ons huis nie. Dis 
wonderlik.” 

Van toe af het sy gereeld oor die draad geklim. Hulle het vriende 
geword, hulle het hulle ideale met mekaar gedeel, mekaar raad gegee so 
goed as wat hulle kon. Oor een ding het hulle saamgestem: die lewe is 
g’n grap nie. Daar buite is ‘n klomp bliksems wat jy gerus maar kan haat. 

Dit was ‘n lou Saterdagmiddag. Hy het die heel more alleen dak 
geslaan en was taamlik gerooster. Die oom en sy vrou was weg vir die 
naweek na hulle kinders toe iewers. Hy het eers ‘n rukkie op sy bed gelê, 
maar dit was te warm. ‘n Weer het opgesteek en dit was bedompig. Hy 
het vuil gevoel. Hy het sy klere uitgetrek, sy wit broekie aangetrek en na 
die kraan in die agterplaas gestap.  

Sy was skielik langs die heining. Kort broekie en los bloesie. “Is jy lus 
vir ‘n bad?”  

Vraagtekens in sy oë. 
Sy het gelag. “My ma-hulle is weg na Vereeniging vir die naweek. 

Daar is niemand by die huis nie. Jy kan gerus kom bad.” 
Dit was ‘n aantreklike proposisie. Wanneer laas was hy in ‘n 

ordentlike bad. 
“Daar is alles. Bring net jou handdoek. Ek gaan loop solank water in.” 
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“Ek het gedag jy kom nooit weer reg nie,” sê Neels. “Met my gaan dit 
nie te vrek sleg nie en ons Engelse vriend hier is ook nog in die land van 
die lewendes, nie waar nie?” Marleigh lê langs hom en hy probeer ook 
glimlag, maar hy het nie veel meer sukses as Neels nie. 

Dan sien hulle vir Org. Hy is ’n entjie van hulle af. Hy steur hom egter 
nie in hierdie stadium aan hulle nie. Hulle sien hom in sy hempsakke 
vroetel. Hy soek al weer na daardie glas-oog van hom. 

Die meeste Bormoen het padgegee. Slegs sowat ’n honderd is hier oor. 
Hulle staan in klein groepies tussen en om hul gevangenes. Partykeer kyk 
een van hulle met ’n dreigende uitdrukking na die gevangenes. 

Hulle sien dan vir Monclaire en Duparne ook. Die kaptein lê op sy sy 
en gesels met die sersant. Op sy een wang het Monclaire ’n lang, diep 
sny. Hy bloei nog stadig, maar origens lyk dit of hy heeltemal wel is. 
Duparne lyk nie gewond nie, hoewel sy geskeurde uniform blyke gee van 
die woeste geveg waarin hulle betrokke was. 

Op die een of ander manier gee sersant Duparne nog die indruk van 
gesag, hoewel hy maar taamlik gehawend daar uitsien. Dit lyk of hy enige 
oomblik ’n bevel kan uitbulder, wat nie alleen deur die Legioen-manne 
gehoorsaam sal word nie, maar selfs deur die Arabiere ook. Duparne is so 
’n soldaat. Sy gesag lyk net so ’n deel van hom te wees as sy are. Sonder 
een van die twee sal hy ineenstort en sterf. Op hierdie oomblik lyk dit nie 
of hy op die punt is om die gees te gee nie. 

Onder die Bormoen is daar nou beweging. Hulle maak op een plek oop 
en vorm twee rye. Tussen hulle kom ’n lang Arabier met fynbesnede 
gelaatstrekke te voorskyn. Die kleredrag, in goud geborduur, is fyner en 
indrukwekkender as die van die res. Hulle skyn sag soos sy. In sy lyfband 
sit ’n mes met ’n ivoorhandvatsel waarop edelgesteentes ingelê is. Dit is 
dieselfde Arabier wat vanoggend vroeg met Monclaire kom praat het, nog 
voor die geveg begin het. 

Hy kom hier staan en staar na die gevangenes. Joos kan hom nou van 
naderby beskou. Dit lyk of die man se fyner gelaatstrekke sy gesig 
stroewer en wreder maak as selfs die van die gewone Bormoen, wat 
gewoonlik self maar nie te sagsinnig daar uitsien nie. Dit lyk of sy oë 
smeul soos die laaste kole van ’n vuur. Hy sien vir Monclaire raak en 
loop na hom toe. Monclaire kom in sittende houding en hy kyk heeltemal 
kalm na die Arabier op. 

“Kaptein,” sê die hoofman uit die hoogte. “Jy was baie onverstandig 
toe jy vanoggend nie my goeie raad aangeneem het nie. Dieselfde was die 
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geval met jou vriende in die fort. Hulle sal hulle egter nie meer daaroor 
kan bekommer nie, die versekering gee ek jou.” 

Hy praat op uitstekende, verfynde Frans. 
Monclaire roer net sy skouers en dit is ’n geringe gebaar van 

minagting. 
“As soldaat neem ek nie raad aan van die vyande van my land nie,” is 

Monclaire se koel antwoord. 
“Dan sal dit jou baie beter betaal om binne die landpale van jou eie 

land te bly, m’sieur Capitaine.” 
Monclaire se stem is kalm toe hy sê. 
“Ek sou graag verneem waarom jy party van ons gespaar het. Dit is vir 

my duidelik dat jy opdrag het om party van ons lewend te vang. Moontlik 
kan ek die doel daarvan verneem aangesien wilde stamme gewoonlik nie 
die reëls van die oorlog gehoorsaam nie.” 

Hierdie belediging het Monclaire skitterend afgelewer. Dit tref op die 
teerste plek van hierdie opgevoede Bormoen. Dit word opgevolg deur ’n 
tydperk van ysige spanning terwyl die Arabier en die Fransman mekaar 
aangluur. 

Toe die Arabier weer praat, is die trilling van woede in sy stem 
duidelik te bespeur. 

“Jy kan maar jou grappies maak terwyl jy die geleentheid daartoe het, 
kaptein. Dit sal nie lank meer duur nie. Daar is besluit om julle 
miserabele oorblyfsels lewend te vang en dit is met ’n goeie doel gedoen. 
Dit is die begeerte van El Dowla dat julle na ons stad Doeroek geneem 
moet word, waar julle deur die strate geneem sal word sodat almal kan 
sien hoe dat die honde van die Vreemdelegioen daar uitsien, wanneer 
hulle eers oorrompel is. As hulle julle gesien het, sal hulle weet dat ons al 
ons grond uit die kloue van die Franse kan verlos.” 

Die Bormoen wat daar byeen is, bulder almal hul goedkeuring uit. 
Party vat liefkosend aan die handvatsels van hul kromsabels en ander 
stoot weer hul lang gewere in die lug op. Dit is heeltemal duidelik dat 
hulle meegevoer word deur ’n waansinnige fanatisme. 

Voordat hy verder praat, staan Monclaire op. Die Bormoen is heelwat 
langer as hy, maar op hierdie oomblik lyk dit nie of daar veel verskil 
tussen die lengte van die twee manne is nie. 

“Mannetjies soos jy kan die Vreemdelegioen nie breek nie,” sê 
Monclaire en in sy woorde is daar ’n bitter veragting. “Onthou dat wat jy 
vandag hier gesaai het, dit sal jy nog maai. Wat jy ook al vandag doen, 
wat jy ook al môre aanvang, die einde sal maar net onherroeplik dieselfde 
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8: Rachel 
 

Rachel-hulle het oornag in die huisie langs hulle ingetrek. Toe hy hom 
die volgende oggend soos gewoonlik by die kraan gaan was, het sy oor 
die heining ‘n meter van hom af, na hom staan en kyk, trui styf om haar 
liggaam toegevou. Half weerloos, eensaam. Hy het ongemaklik gevoel, 
want hy het nie ‘n hemp aangehad nie en hy was nog in ‘n PT broekie 
waarmee hy by gebrek aan pajamas geslaap het.  

“More,” het hy simpel gesê, “het julle laasnag ingetrek?” Sy was 
omtrent dieselfde ouderdom as hy, so agtien jaar. 

Sy het nie geantwoord nie, net haar kop op en af geskud sodat haar bos 
digte hare sagte golwings maak en hom met die groot bruin oë 
aangestaar. 

“Ek is Hannes,” het hy lomp probeer om ‘n gesprek aan die gang te 
kry. Sy het hom net bly aankyk en hy het ongemakliker gevoel. 

“Jy is mooi,” het sy skielik gesê, omgedraai en die huis ingevlug.  
In die volgende paar weke kon hy nie help om baie aan haar te dink 

nie. Sy was vir hom ook mooi, al het hy haar net af en toe skrams gesien. 
‘n Vreemde skepsel, het hy gedink. Maar hy kon die vreemde, dwingende 
drange nie uit sy lyf of gedagtes gewerk kry nie. ‘n Paar weke later het sy 
weer een aand langs die heining gestaan. Hy het nadergestap. 

“Hallo.” 
“Rachel.” 
“Hallo Rachel.” 
“Hallo Hannes.” 
En toe het hulle begin gesels. Sy wou weet hoekom hy in die 

buitekamer bly en nie in die huis by sy ouers nie. 
Hy het gelag. “Dis nie my ouers nie. Dis my baas.” En hy het haar 

vertel van sy verlede. Sy het hom net met die groot bruin oë aangestaar. 
Toe wou hy meer van hulle weet. 

Haar pa is dood. Die man is haar stiefpa. Werk in ‘n fabriek, maar 
dobbel hom kort-kort so in die skuld dat hulle oornag spore moet maak. 
Dis soos hulle hier beland het. Tot een weer uitvind waar hulle bly en 
hulle oornag moet trek. Maar nie vir lank nie. Sy bekwaam haar by die 
Tegniese Kollege as ‘n tikster en die kursus is amper verby. As sy eers 
werk het, is dit koebaai.  

“Ek wil sien hoe lyk jou plek.” Sy het langs die heining afgestap tot 
waar die ogiesdraad laag hang en oorgeklim. Hy wou nog keer, want daar 
was byna niks te sien nie, maar sy was reeds oor. 
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Voorbladfoto verskaf deur Gert van Jaarsveld 
 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 
http://storietydskrif.home.blog/boekwinkel/ 
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wees. Julle sal uitgeroei word. Jou volk sal gestraf word en jy sal sterf net 
so seker as wat die son nou ondergaan oor hierdie slagting wat jy en jou 
mense veroorsaak het. Een dag sal jy weet dat ek die waarheid gepraat 
het. Die waarheid van wat ek nou hier sê, sal nog in bloed oor jou karkas 
geskryf word. Wat jy met ons kamerade in daardie fort aangevang het, sal 
mettertyd bekend word aan elke enkele soldaat in die Vreemdelegioen, 
dwarsdeur Marokko en elkeen van hulle sal wraak sweer. Vandag het jy 
die beste leër in die wêreld deur die gesig geklap, m’sieur.” 

Monclaire gee nie die indruk dat hy grootpraat nie. Hy praat asof hy ’n 
doodeenvoudige feit beklemtoon, wat voor die hand lê. En sy woorde is 
nie net vir die Arabiere bedoel nie. Hulle is ook vir die klompie soldate 
bedoel wat deur die Arabiere gespaar is, om later aaneenlopend bespot en 
gemartel te word. En hierdie woorde het hul uitwerking op die manne. 
Daar is nie een soldaat wat nie sy kop optel en ’n nuwe krag in sy 
liggaam voel nie. 

Die Bormoen huiwer effens en vat dan vinnig aan sy kromsabel. Dalk 
is dit bedoel om vrees onder sy gevangenes te veroorsaak, maar dit het op 
hulle byna geen uitwerking nie. 

Hy sê uiteindelik. 
“Jy ly aan sinsbedrog, kaptein. Jy verbeel jou dat jy dinge sien wat in 

werklikheid nie daar is nie. Maar ek het nie tyd om te verspil nie. Ons 
vertrek nou dadelik na Doeroek. Vroeg môreoggend sal die volk julle kan 
aanskou. Dan sal hulle sien hoe die Legioen lyk wanneer hy verslaan is.” 

Hy draai om en gee ’n vinnige bevel op Arabies. Ruwe hande gryp die 
Legioenmanne en hulle word ru na wagtende perde gestamp. Daar is 
volop perde sonder ruiters, ’n bewys van die hoë prys wat die Bormoen 
vir hul wreedheid moes betaal. 

Die soldate se bene word onder die perde se pense om met dun, sterk 
rieme vasgemaak. Hoewel hul hande vry is om die teuels te kan hou, is 
wegvlug nie so danig maklik nie. 

Toe hulle na Doeroek vertrek, het dit reeds donker geword en ’n 
sekelmaan hang bokant die oosterkim. 

Agter hulle laat hulle hul kamerade wat gesterf het, manne in slap, 
aaklige vorms wat in rooi kolle op die sand lê. Sodra die son opkom, sal 
die aasvoëls opdaag... 

Doeroek... Eers sien hulle die buitelyn teen die opkomende son. Dit is 
’n groep ronde klipgeboue. Op hierdie afstand lyk die plek byna mooi. 
Maar dit is maar net die afstand wat aan die plek skoonheid verleen. ’n 
Mens moet nader kom om die besonderhede te kan sien. ’n Mens moet in 
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die plek kom om die miserabele pondokke te sien en om die skokkende 
stank agter te kom. Doeroek laat Dini Sadazi soos ’n groot, skoon stad 
lyk. 

Die Bormoen-volk is daar om hulle te ontmoet. Hulle ry agter mekaar, 
in enkel gelid. Hier is nie ruimte om anders te ry nie. Heel agter ry hul 
geleide van Bormoen krygers. 

Aanvanklik staar die Bormoen nuuskierig na hulle asof hulle nie kan 
glo dat hierdie werklik Legioensoldate is nie. Spoedig besef hulle egter 
dat hierdie hul geswore vyande is en die besef word met ’n opgewonde 
gebabbel ingelui. Die gebabbel word later ’n dreuning terwyl hulle om 
die perde begin saamdrom. 

Hulle laat Monclaire heel voor ry, met Duparne skuins agter hom. Uit 
die middel van die ry sien Joos hoe bruin hande uitgesteek word asof 
hulle Monclaire uit die saal wil trek. Hy het egter nie tyd om te kyk wat 
van Monclaire word nie. 

Hier by Joos-hulle is ’n ou wyf die aanvoerder van die gepeupel. Sy 
skreeu en beduie soos ’n besetene. Sy steek haar vuil hande uit om Joos 
aan die broekspyp beet te kry en sy perd steier eenkant toe van vrees. 
Joos swaai in die saal, maar omdat sy voete vasgebind is, behou hy sy 
ewewig en hy val nie af nie. 

’n Kind van tien jaar spuug na hom. 
Joos vrees dat sy perd gaan val onder die druk van die 

saamdrommende massa. Af kan hy nie spring nie en hy voel al hoe hy 
deur die skreeuende skare vertrap sal word. Daar kom egter uitkoms. Dit 
is in die vorm van ’n Bormoen-ruiter wat sy weg deur die half-
waansinnige gepeupel baan. Hy slaan woes met ’n sambok om sy pad na 
Joos toe oop te kry. 

Daarna gaan dit makliker, maar die geskreeu van die gespuis bly in hul 
ore klink totdat hulle die deel van die stad bereik, waar die stank nie so 
geweldig is nie en waar die strate meteens wyer word. Dan sien hulle 
anderkant ’n plein wat met klippe uitgelê is, ’n hoë, spierwit gebou. 
Daarom heen is ’n tuin van kaktusplante en buite om die tuin is swaar 
ystertralies. Ses Bormoen-soldate, met indrukwekkende monderings staan 
soos koggelstokke op wag by die poort. 

Hulle hoef nie vertel te word wat hierdie is nie. Hierdie is bepaald die 
paleis van El Dowa. 

Toe hulle deur die poort ry, is hul geleide weer hier langs hulle. Hulle 
word ’n groot binneplaas binne gelei en hulle bemerk dat die paleis in die 
vorm van ’n vierkant om hierdie binneplaas gebou is. 
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Die Bormoen klim af en maak die rieme om die gevangenes se bene 
los en help hulle dan van die perde af. Aanvanklik kan hulle nie regop 
staan nie, want hul bene is vol krampe na die lang, ongemaklike reis deur 
die woestyn. Die meeste van die gevangenes is ook hul pette kwyt. 
Gedurende die reis deur die koel nag het dit nie daarop aangekom nie, 
maar nou dat die son vol op hulle skyn, loop hulle gevaar om sonsteek te 
kry. Hierdie soort hitte kan ’n man in ’n ommesientjie van sy sinne af 
brand as sy kop nie beskerm is nie. Neels voel die son-hitte meer as die 
ander omdat sy kop so kaal is. 

Daarom is hulle dankbaar toe hulle deur ’n deur in die muur, ’n lang, 
somber, koel gang binnegelei word. Aanvanklik is hulle half verblind 
deur die skielike verandering uit die skitterende son na die donker hier in 
die gang. Geleidelik word hul oë egter daaraan gewoond terwyl hulle oor 
die marmervloer van die gang voortstrompel. Hulle sien kosbare 
tapisserieë langs die mure. Daar is swaar vergulde deure en Joos wonder 
hoe die paleis vorentoe moet lyk as dit na agter so lyk! 

Aan die einde van die gang word hulle deur die wagte voorgekeer. Die 
een wys na ’n daaltrap wat van klip gemaak is. Net die eerste paar trappe 
kan gesien word. Die ander is in donker gehul. ’n Wag stamp Monclaire 
na die trappe toe en die ander word beduie om hom te volg. Aan die begin 
val hulle in die donker oor mekaar, maar dan kom daar ’n wag met ’n 
oliefakkel. 

Hulle sak verder en verder met die trappe af en uiteindelik sê Org. 
“As ons lank genoeg aanhou, kom ons seker in Australië uit. Ons is al 

goed vyftig voet onder die grond in.” 
Hulle val weer oor mekaar, want hulle soek na ’n trappie wat nie daar 

is nie. Hulle het die bodem bereik. In die lig van die fakkel sien hulle dat 
hulle ’n groot vertrek, met ’n dak wat laag is, binne gaan. Die mure is van 
ruwe klip en klimop van die varing-soort klou daaraan vas. Die vloer 
bestaan uit ruwe plat klippe wat klam en koud lyk. Die lug is muf en 
leweloos. 

Die deur word vinnig en knarsend toegeslaan en dan is die donker 
intens. Hulle hoor hoe die swaar grendel in posisie gedruk word. 

Die oorblyfsels van Kompanjie Een, van die Franse Vreemdelegioen 
se garnisoen in Dini Sadazi, is onder die aarde in El Dowla se paleis 
ingekerker.  
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