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 Lees nou gratis die nuutste, opwindende uitgawe. 
 Onthou, die tydskrif is ook 'n publikasiegeleentheid vir skrywers 

en digters. Ons plaas romans, kortverhale, gedigte, artikels, ens. 
na keuring en jou naam met ’n kort beskrywing van jou word in 
ons blog opgeneem.  

 Jou roman kan moontlik gratis deur ons as e-boek en sagteband 
gepubliseer word!  

 Wat kan jy spaar as jy by ons uitgee? Behalwe wanneer jou boek 
deur ’n gevestigde, tradisionele uitgewer, LAPA, Protea, ens. 
aanvaar is vir publikasie, moet jy betaal vir: 

 Proeflees (vir taal- en skryffoute) en redigering (strukturele 
tekortkominge soos styl, vertellersperspektief, vertellerstrant, tyd, 
karakterbeelding, ens. ens.) 

 Omslagontwerp 
 Soms administratiewe fooie 
 Eie reklame 

(Dit is nie raadsaam om jou boek sélf of deur iemand as e-boek te plaas sonder 
dat kundiges dit versorg het nie. ’n Goeie storie sonder versorging is soos 
wanneer jy uit die bed opstaan. Goed, maar lelik en onversorg. Malherbe 
Uitgewers en Ns. Skrywershuis kan genader word vir kwotasies.) 

 Ons doen al die bogenoemde GRATIS in oorleg met jou. Ons 
stap hand aan hand deur die prosesse. Al wat ons van jou vra is 
dat die boek as vervolgverhaal in Die Gratis Storie Tydskrif 
gepubliseer word. Dit is fantastiese reklame want die Tydskrif 
word deur honderde lesers weekliks besoek. Jou e-boek is dan 
reeds in ons boekwinkel beskikbaar en jy verdien tantième op die 
verkope. (Payhip en Amazon) 

 Jy bly die eienaar van die boek, m.a.w. die kopiereg berus by jou 
en jy kan maak daarmee wat jy wil.  

Vir verdere besonderhede besoek gerus https://storietydskrif.home.blog  
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Our books – Ons boeke 
https://payhip.com/storietydskrif

 
Win a 100% discount coupon for any one of these Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 
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We share the profit for each book sale according to this simple 
formula: 

Example: 
Sales price = R100 
Affiliate partner = R25 
Author = R25 (Royalties) 
R50 – R10 (costs) = R40 (fictional example) 
R20 = Editor 
R20 = Publisher 
Remember: when you are an author, you can also register as an 

affiliate. In that case, you will earn 50% of the selling price bought 
through your promotion. Also as an author you can request a discount 
coupon. Authors get one 100% coupon automatically. 

Click here to sign up and start immediately 
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We looking for Affiliate Book Promoters  
 
Join our team and we expand our Passive Income Empire together 

 
Simplicity is King 
 
No funds, no assets, no expense, no stock to carry, no transactions, no 

transportation or courier issues, no inventory, no suppliers, no rental 
contracts, no overheads, no customers to handle, no advertising 
costs, only introduce our ebooks on social media whether you have a 
blog, a website, a Facebook group, email list, or you are an Instagram or 
YouTube vlogger, write articles or is engaged in some or other form of 
freelancing or entertaining. Whatever your platform or what you do, does 
not matter. You can earn anywhere in the world where you have an 
internet connection. 

So easy to start it is silly 
Register for your affiliate partner link to our Payhip Bookstore and 

show and review our books and when someone visits our Bookstore via 
your link you earn 25% of every book sale. Our Payhip application keeps 
records of your earnings and as soon as you have earned more than R500 
worth of sales you get paid on the first day of the next month. Can it be 
more simple? There really is nothing to lose! 

Use the link at the bottom of this page to register your contact and 
payment details and receive your affiliate link. We shall mail you a 
supporting document with the tools to promote every book we have 
available. We introduce new books regularly and each time you shall 
receive a document via email. The document will have a cover picture, 
author biography, an introduction, and a choice of reviews that will help 
you to sell each book. It is up to you what you use to promote our books. 
You can use or add your own review and introduction or whatever 
methodology works for you. 

Support for your promotions and campaigns 
You can also request a number of discount coupons that will expire at 

a certain date and will be mailed to you and you can use these coupons to 
run your own unique campaign. You can also email suggestions to us 
about the best prices for certain formats or request that we publish books 
of genres that you suspect will do well and so forth. Remember as an 
Affiliate Partner you are an important part of our team. 
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Blinklippiekoors 
Historiese roman deur Gert van Jaarsveld 
Sinopsis 
*New Rush. Van oraloor het hulle gekom. Uitlanders, binnelanders, 

boere, swart werkers. Almal met die blink hoop van diamante in hulle 
harte en oë. Elkeen met sy eie storie soos die drie broers van ’n plaas 
naby Philippoilis wat wou wegkom van hulle Engelse stiefpa; Aletta wat 
haar pa naby New Rush moes begrawe; die sluwe Caprini, ‘n Italianer uit 
Kanada; die danseressies uit België en Staanvas uit die Kaap. Op New 
Rush sou hulle elkeen saam met ander in die geroesemoes ’n rol speel. 
New Rush was die rykste maar ook die onstuimigste van die 
diamantdelwerye. Hy was soos ’n mensvretermonster. Soms het hy 
kitsryk gemaak maar meermale het hy kerkmuis bankrot gemaak. Daar 
was ook die Engelse politiekery en imperialisme en die persoonlike vete 
en haat van aanklaer Shaw teenoor sy drie stiefbroers. Swendelaars en 
diamantsmokkelaars was daar en die gedwonge verraad van Staanvas 
teenoor een van sy vriende; maar daar was ook liefde wat ontluik, geblom 
en gedy het.  

*New Rush is eers in Julie 1873 herdoop tot Kimberley, die 
Colesbergkoppie het verdwyn en die wêreldberoemde Groot Gat is graaf 
vir graaf uitgegrou agter die skitterblink klippies aan. 

 

Uittreksels uit Blinkklippiekoors 

 

“Vir seker, Oom. Hulle swerm van oraloor New Rush toe. Daar is baie 
voete wat skoene moet kry. Ja, oom behoort daar goed te doen.” 

“Dis wat ek ook sê. Hoor jy, Aletta?” 

Sy sê niks. Sy is net bewus van die man se donker blik wat die klere 
van haar lyf af wil kyk. Vanaand sal sy vir haar self moet sorg. Katryn, ‘n 
ou Griekwavrou, het haar destyds al gewaarsku. 
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“Jy’s mooi,” het sy gesê, “baie mooi. Maar mooigeid kan ôk ‘n straf 
wees. Die mans wil almal by jou lê. Jy sal moet keer om vir die een wat 
die regte een is, te gee wat hom toekom.” 

Sy het nie alles toe verstaan nie, maar soos die mans by haar aangelê 
het, al beter verstaan. Die man voor haar maak haar bang. 

“En waarheen is jy op pad?” 

“Daar diep in die Karoo, Oom. Ons het ‘n groot plaas daar maar die 
droogte het ons ook maar gewurg. Toe het ek en my broer ‘n kleim gaan 
koop op New Rush. Dit gaan goed, maar ek moet nou eers huis toe om vir 
die mense daar te gaan sorg. My broer gaan aan op New Rush.” 

Die bottel nader vinnig sy einde. Jasper se tong sleep reeds swaar en 
Stefaans laat hom drink. Hyself proe-proe net maar hy drink met sy oë. 

“Ek gaan inkruip. Nag Pa, nag meneer Verhoef.” 

Haar pa groet haar skaars. Stefaans staan op en steek sy hand uit. Sy 
vat dit huiwerig. Die drukkie is betekenisvol. Sy ril innerlik. Die 
sekelmaantjie skuif agter ‘n wolkie in. Dis donker.  

Sy hoor hulle praat en praat. Sy hoor hoe Stefaans nog ‘n bottel gaan 
uithaal. Sy hoor hoe haar pa se stem al langsamer raak. Dan sluimer sy in. 

Die jakkals tjank ver en eensaam. Maar dis nie wat haar wakker 
gemaak het nie. Dis ‘n sagte geskuifel langs haar kooigoed. In die 
agtergrond hoor sy haar pa snork. Sy skat dit moet al goed na middernag 
wees. 

Sy skrik vir die sagte fluister naby haar oor. Haar binneste krimp 
ineen. Sy hoor nie wat hy sê nie, voel net hoe sy hand oor haar skouer na 
haar bors toe gly. 

 

*** 
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We also publish our books as Kindle eBooks and Paperbacks at 
Amazon for all available countries and keep on exploring more 
publishing platforms and opportunities and publish new books regularly 
of any genre in Afrikaans and English. All authors of any genre are most 
welcome. We operate according to this formula 

Example: 

Sales price = R100 

Affiliate partner = R25 (If the book was sold via Payhip affiliate link 
otherwise towards other book promotion) 

Author = R25 (Royalties) 

R50 - R10 (costs) = R40 (fictional example) 

R20 = Editor 

R20 = Publisher 

We reward our Affiliate partners and Authors according to this simple 
and fair model and authors keep the copyright of their work. We only 
want the copyright to publish their stories in our magazine, bookshop, 
and other available publishing platforms. Authors can publish their work 
anywhere else anytime while still earning royalties from our book sales. 
Remember: when you are an author, you can also register as an affiliate. 
In that case, you will earn 50% of the selling price bought through your 
promotion. Also as an author you can request a discount coupon and get 
one 100% automatically.  

Authors are welcome to send manuscripts or enquiries to 
anton.pansegrouw@gmail.com   
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About us 
Our vision: Unity is Strength 

We created in partnership a unique online publisher model for our 
readers, writers, and affiliate partners. Founder Anton Pansegrouw is the 
blogger, writer, and publisher, and Professor Gert van Jaarsveld is editor, 
translator, and writer, and all publications run via him first to protect our 
family-friendly integrity and standards. We have been running this 
operation since December 2018. 

Our current model encompasses Facebook group: Story Magazine / 
Faceboek groep: Storietydskrif and our free online Afrikaans/English 
PDF weekly magazine blog with fictional stories running as serials (also 
news reports, poems, and articles). The magazine and articles can be 
downloaded and read for free. It can also be printed and distributed for 
free. The stories are novellas and novels of any genre and are directly 
available in our Payhip bookstore in ePUB and PDF file format. Our 
Payhip bookstore application also manages our Ebook affiliate 
program. 

Join our team and we expand our Passive Income Empire together. 

Simplicity is King 

No funds, no assets, no expense, no stock to carry, no transactions, no 
transportation or courier issues, no inventory, no suppliers, no rental 
contracts, no overheads, no customers to handle, no advertising costs, 
only introduce our Ebooks on social media whether you have a blog, a 
website, a Facebook group, an email list, or you are an Instagram or 
YouTube vlogger, write articles or engage in some other form of 
freelancing or entertaining. Whatever your platform is or what you do, 
does not matter. You can earn money anywhere in the world where 
you have an internet connection. 

Learn about our affiliate program here. 
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Dis eers toe die kroegman beduie dat hy nou gaan toemaak, dat 
Caprini opstaan en waggelend na die deur beweeg. Buite tref die koel 
aandlug hom, maar nie om hom nugter te maak nie, net sodat hy nie in 
hopelose dronkenskap inmekaarsak nie. 

Hy strompel in die rigting van sy blyplek. Hy moet by die hotel 
verbygaan. Dalk kan hy haar sien. Maar iewers sê iets vir hom hy is te 
onkapabel om haar te gaan opsoek of in haar kamertjie of in die hotel as 
sy steeds daar besig is. Meteens kom daar iewers voor hom ‘n gedaante 
uit die hotel. Hy voel hoe ‘n siddering deur hom gaan. Sy is alleen. Dis 
nou sy kans. Toe sy aan die onderpunt van die trap kom, is hy net ‘n paar 
treë agter haar. 

 

*** 

 

Vyfuur het hy met ‘n geleende perd wes gery. Na ‘n halfuur het dit 
begin lig word en kon hy die veld en bome om hom begin onderskei. ‘n 
Helder, wolklose dag. ‘n Goeie dag vir besigheid.  

Staanvas het skielik in die pad voor hom gestaan. Links van hom was 
‘n paar plat doringbome en ‘n reuse wag-‘n-bietjiebos. Hy het afgeklim. 
Hulle het gegroet. Staanvas het breed geglimlag. 

“Kom ons draai na die lig se kant dat ek die ding mooi kan sien.” 

“Wys eers joune.” 

Staanvas het hardop gelag. “Ek sal jou nie verneuk nie.” 

Hy het ‘n sakkie uitgehaal en die steentjies in die palm van sy hand 
gegooi. Chris kon sien dit was nie sleg nie. Staanvas het weer sy 
steentjies gebêre en die sakkie in sy hand vasgeklem. Hy het beduie. 
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“Goed,” het Chris gesê en sy sakkie uitgehaal en die diamant tussen 
duim en wysvinger uitgehaal en teen die oggendlig gehou. Staanvas het 
gefluit. 

“Sjoe, meneer, dit is ‘n meneer!” 

“Ek sal dit neem,” het Wright vlak agter hulle gesê. Nog ‘n konstabel 
het agter die bos uitgekom met sy rewolwer op hulle gerig. Chris het 
gevoel hoe ‘n vieslike rilling langs sy ruggraat afbeweeg. Dis die eerste 
gewaarwording voordat die implikasies van wat so pas gebeur het, ten 
volle gesnap word. 

“En sit maar julle hande agter julle rûe. En geen speletjies nie. Verset 
teen inhegtenisneming kan gevaarlik wees.” 
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Win a 100% discount coupon for any one of these 
Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 
 
How it works?  
 
Visit https://storymagazine.home.blog or https://storietydskrif.home.blog,  
download and read the stories in our free magazines and post a review in 
our Facebook group Story Magazine or Storietydskrif in the language of 
the story you have read in no more than 500 characters with spaces. 
Include your email address in the post and we shall email your 100% 
discount coupon number to you to purchase any one book in our Payhip 
bookstore in exchange for the right to use your review if we so choose. 
 
Join our Affiliate Partner Program for 25% commission. 
http://storymagazine.home.blog/ebook-affiliate-program/ 
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”Ek het iets gehoor en dit het geklink soos van onder die huis. Kan 
hier ‘n kelder wees?” 

Zaine staan nou ook stil en luister baie fyn. Hy hoor ook ‘n geluid en 
tree vinnig in die rigting waarvandaan dit kom. Hy sien ‘n deur in die nou 
gang en voel versigtig daaraan. Dit gaan met ‘n gekraak oop en Kaptein 
trek sy lippe skeef. Hulle haal hulle wapens uit en begin stadig met die 
trappe afbeweeg. Hy voel teen die muur langs soos hulle loop vir ‘n 
ligskakelaar, maar vind niks tot voor hy amper heeltemal onder is nie. 
Hoe kon hulle hierdie vertrek gemis het? Hy druk die skakelaar en daar 
brand skielik ‘n baie flou lig. Om hulle is daar bokse en ou meubels wat 
regtig beter dae geken het. Zaine hoor weer die snaakse geluid en dit 
klink soos in een van die kartondose wat in die een hoek staan. Versigtig 
stap hulle nader en Kaptein sny die klappe versigtig oop. ‘n Jong meisie 
snak behoorlik na haar asem en hyg toe sy die skielike vars lug inasem. 
Zaine gryp haar betyds en Kaptein frons toe die meisie in Zaine se arms 
flou val. Was hulle betyds om nog ‘n lewe van ‘n vreeslike dood te red? 

Zaine staan langs die meisie se bed terwyl sy hom alles vertel. Hy 
skryf dit neer en knik sy kop. 

”Dankie juffrou, jy het ons baie gehelp. Jou ouers sal oor ‘n rukkie 
hier wees en my manne sal julle vergesel terug na julle huis toe. Ons gaan 
manne in en om julle huis plaas om seker te maak dat julle veilig is. Sterk 
nou gou aan. Ons sal weer gesels sodra ons meer van u wil weet.” 

Die meisie glimlag dankbaar en knik haar kop. Hy stap uit en voel hoe 
sy hart in sy keel kom sit. Tot dusver was die moordenaar baie effektief 
om al sy spore uit te wis. Sou hy van tegniek verander het of het hy nou 
moeg geraak om kat en muis met die gereg te speel? Hy kry die gevoel 
dat hy nie net met een moordenaar hier te doen het nie, of het hy? 
Vervolg volgende week uitgawe 120 
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Created from Free Stock images by Anton Pan 
 
The Politically Incorrect report will start as soon as the first report is 
ready.  
 
This informative about critical issues weekly column will culminate 
ultimately into non-fictional eBook and paperback conclusions. 
 
Reader interest will be the motivation to continue with “The Script of Evil” fictional series when “Die Missie” 
ends. 
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Photo deur Racheal Lomas @maven_designs 
Die Skrif van Onheil Boek 1 – Wanneer Onheil Liefde bring – is 
beskikbaar in ons boekwinkel 
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dokters en verpleegsters kan nie net by hom instap nie. Hulle hou hom 
nou onder verdowing tot hy gereed is om ontslaan te word. Hulle kon ook 
nog nie met hom oor die aanval praat nie want hy raak te vinnig 
paniekbevange. Kaptein kom ingestap en sug. 

”Lyk my ek het ‘n stasie vol idiote. Hulle kan niks op hulle eie doen 
nie. Ek moet gereeld hulle doeke omruil want hulle weet nie wat om met 
‘n toilet te doen nie. Hel man! Ek het dringerder sake om op te los as om 
na ‘n vermiste hond te soek of na ‘n verlore kat in ‘n boom se baas te 
soek. Kom ons gaan soek vars lug voor ek hierdie mure met my kaal 
hande afbreek.” 

Zaine swaai om en kyk die Kaptein vinnig aan. 
”Dit is dit, Kaptein! U het so pas die antwoord gegee! Mure met kaal 

hande afbreek! Kom, ek sal later verduidelik!” 
Kaptein gooi sy hande in die lug en skud sy kop. ”Nou het ek regtig 

die pad byster geraak. Het jy nou mal geword of wat? Waarheen is jou 
haas?! Ja, goed, ek is kort op jou hakke. Jy beter verduidelik voor ek dink 
jy het ook al jou varkies verloor!” 

Zaine stop weer by Maddy se woning en maak die voordeur oop. In 
die heel agterste kamer wil hy uit sy vel spring van blydskap. 

”Ons het nooit hierdie in ag geneem toe ons hier was die laaste keer 
nie. Kyk Kaptein, kyk na hierdie merke. Hoe lyk dit vir u?” 

Kaptein vat ‘n wyle om tot verhaal te kom en frons. ”Dit lyk of iemand 
hier probeer uitkom het of dalk probeer het om in te kom van iewers 
anders af. Nou het jy my heeltemal verwar, Zaine. Wat het dit met die 
saak te doen?” 

Zaine glimlag breed en wys na die eerste paar krapmerke. Elke 
krapmerk is verskillend van die ander en in sekere merke is duidelike 
tekens van droë bloed. 

”Hierdie is iemand wat sy vingers stukkend gekrap het om uit te kom. 
Die deur is ook van binne af oopgebreek en nie van buite soos ons gedink 
het nie. Wie ookal hier was, was deel van die gesin en hulle wou hom nie 
met ander deel nie omdat hy dalk gevaarlik kon wees.” 

Kaptein frons en knik stadig sy kop. Hy kan nou sien waarop Zaine 
sinspeel en hy kan dit skaars glo. Die vraag bly egter, wie se kamer was 
hierdie as dit nie Andrew se kamer was nie? 

Zaine vat bloedmonsters van elke plek waar daar bloed gesien kan 
word. Nadat hulle foto’s geneem het, stap hulle uit en Kaptein trek Zaine 
skielik aan sy mou terug 
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wanneer een van hulle kreun. Die son is al besig om op te kom en Zaine 
voel hoe sy rug afbreek. 

”Kaptein, as ek nie nou koffie kry en vars lug nie, gaan jy met ‘n 
gesnork sit wat jou ore gaan seermaak.” 

Kaptein kyk op en knik, strek hom uit en vryf oor sy gesig. 
”Ek dink ook so. Kom ons gaan soek iets om te drink by die eetplek 

om die hoek. Dan kan ons sommer ons bene rek. Lyk nie of ons enige iets 
nou gaan uitgerig kry nie.” 

Hulle stap uit en Kaptein sluit sy kantoor voor hulle die gebou verlaat. 
Moegheid sak behoorlik oor hulle neer toe hulle die eetplek binnestap. 
Hulle gee hulle bestelling en gaan oorkant mekaar sit by die tafel in die 
hoek. 

”Zaine, ek is werklik bekommerd. Die uurglas is besig om leeg te loop 
vir Maddy indien ons haar nie baie vinnig vind nie. Ons het met iemand 
te doen wat regtig weet hoe om ons neuse in die grond te vryf. Wat se 
plan het jy?” 

Zaine sit met sy kop in sy hande en sy vingers deur sy hare gevou. 
”Ek wens ek het ‘n plan gehad, Kaptein. Ek het elke moontlikheid 

oorweeg en die onsekerheid maak my gek. Wat as die sielsieke haar na ‘n 
ander dorp geneem het? Hierdie dorpie is te klein om enige iemand in te 
versteek. Selfs die bosse en die pas word nou gereeld deursoek en hier is 
nie juis ou vervalle geboue nie. Ons het die beeldmateriaal en die foto’s 
maar telkens is die gesig net buite ons bereik. Hierdie is regtig ‘n baie 
moeilike saak en daar is al genoeg bloed om ons vir jare te laat gons oor 
hierdie tydperk. Miskien kan ons naburige dorpe kontak en die 
beskrywing vir hulle gee van die man en van Maddy. Wat het u broer 
intussen uitgevind?” 

Kaptein skud sy kop en sug. ”Ek het nog niks weer van hom gehoor 
nie. Hy sal my wel kontak sodra hy nuus het.” 

Hulle bestelling word voor hulle neergesit en hulle eet in stilte. Elkeen 
is besig met sy eie gedagtes. Hoeveel bloed gaan hulle nog sien vloei 
voor die skuldige agter tralies sit? 

Zaine staan voor die venster en kyk na die sonsondergang. Kaptein is 
ingeroep vir ‘n ander saak en hy voel hy gaan enige oomblik ontplof. Hy 
het die hele dag al ‘n vreeslike hoofpyn en hy weet dit is as gevolg van 
moegheid. Hy en Kaptein is al twee dae so aaneen besig en nog steeds 
kan hulle geen spoor vind van Maddy of van die moordenaar nie. Andrew 
is darem buite gevaar en is vinnig besig om te herstel. Hy is net baie bang 
en wil met niemand anders praat as met hom of Kaptein nie. Selfs die 
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Die Skrif van Onheil reeks – Boek 2 
Riller deur Anton Pan 
 
Die Missie 
Begin Uitgawe 118 
 
 

2. Limbo? 
 
 

Marco sink doodmoeg weg in die sagte rusbank, neem die afstandbeheer 
en vind ‘n Engelse kanaal op die platskerm. Hy wens hy was nou in 
Portugal sodat hy vir ‘n slag weer iets in sy eie moedertaal kan waardeer 
maar hier is niks; net snaakse tale en Engels. 

Paola het hom hoor inkom en kom kaalvoet met net ’n langerige T-
hempie ingeloop in die sitvertrekkie van hulle mobiele eenheid. Hoe 
gelukkig was hy nie om haar in hierdie godverlate land raak te loop nie, 
sy stukkie asemrowende lewende Portugal. Marco glimlag gelukkig 
terwyl hy haar skoonheid bewonder. Die hele dag sien hy al uit na sy 
pragtige Paola en toe sy praat is haar Portugees soos manna uit die hemel.  

Sy steek haar hande uit en probeer hom uit die rusbank optrek. “Kom 
klim in saam met my in die stort dan was ons al die dag se nonsens af en 
jy vergeet van alles, my liefling.” 

Hy skud sy kop. “Nee nie so haastig nie kom eers hier.” Hy ruk haar 
liggies vorentoe sodat sy giggelend in ‘n sitposisie op sy skoot beland en 
hy omhels haar en gee haar ‘n liefdevolle drukkie terwyl sy hom ‘n ligte 
soentjie gee. 

Sy maak hom sommer lighoofdig. “Ek mis jou die hele dag, wat het jy 
met jouself aangevang?” 

“Ek was so bietjie bekommerd oor jou, liefling. Die kolonel het baie 
ontstoke gelyk na daardie vergadering vanoggend in die tent. Niemand 
van ons het vyf teenoor drie stemme verwag ten gunste van majoor 
Hunter se voorstel nie. Wat het gebeur? Het hy julle voor stok gekry, 
want een van julle moes seker teen hom gestem het? Ek is redelik seker 
dit was nie jy nie; jy is hopeloos te uitgeslape om so fout te maak?” 

“Dit was Hannes Haasbroek. Ek het jou gesê die man het te sagte hart 
vir die spioenasiewêreld. Die kolonel het hom nou uit die jurie geskop en 
kaptein Dexter gaan hom vervang. Gelukkig vir hom is hy te kosbaar vir 
die kolonel maar hy sal van nou af katvoet moet loop. Die kolonel gaan 
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hom moeilik vertrou in die toekoms. Hy het ons toegesnou dat hy nie 
weer sulke verraad sal duld nie en ons moes hom verseker dat indien daar 
weer ‘n verhoor gaan wees ons vir sy besluit gaan stem, basta! Ons moes 
hom belowe of anders sal hy dié wat hom nie die versekering kan gee nie, 
ook afskop van die jurie en vervang.” 

Paola rek haar oë. “Dus was dit die laaste demokratiese besluit.” 
Marco knik. “Dit lyk so, ja, behalwe as die gemeenskap daarin sal 

slaag om die prosedure rondom gelyke stemme te verander.” 
“Wat dink jy gaan hy doen omtrent daardie groepie wat die skuiling in 

Port Elizabeth wil binnegaan? Hulle missie klink tog in ons almal se 
belang?” 

Marco skud sy kop, “Genoeg vrae, kom ons gaan stort eers.” 
~*~*~ 
Hunter het almal gegroet waar sy ou en nuwe vriende in ‘n ry staan 

hier by sy 4x4-bakkie met Batista en Buddy agterop. Chloe het reeds van 
die honde afskeid geneem en omhels Hunter styf voor sy hom in die oë 
kyk met trane in haar oë. “Ek en Lyle het klaar besluit, ons en wie ook al 
saam met ons wil kom, gaan julle kom besoek oor ‘n maand en sommer 
baie voorrade vir julle saambring. Ek hoop net julle gaan die spinnekoppe 
oorleef. Het jy nog genoeg geld by jou om daardie bakkie so veel 
moontlike kere vol voorrade te gaan maak voor môreaand en onthou: 
gaan maak so veel moontlik dromme vol brandstof. Ook dit gaan baie 
kosbaar word.” 

Hunter soen haar liefies op haar voorkop. “Toemaar, skattebol, ek het 
jou twee leeuwyfies wat ons gaan oppas en ek gaan hulle net so lief maak 
vir ons as vir julle. Kom, los my nou. Dit is tyd om tot siens te sê vir eers. 
Die son gaan binnekort onder en ek wil nog die winkels oop kry op pad 
kleinhoewe toe.” 

Chloe los haar stewige omhelsing teensinnig en staan terug en Hunter 
draai na hulle drie nuwe vriende wat bymekaar staan. Hy het iets op die 
hart wat hy met hulle wil deel voordat hy die pad vat. “Weer eens dankie, 
Nonkosi, omdat jy Isaac so goed bygestaan het anders het ons vandag nog 
hierdie honde verloor net omdat die Morrison vent sy gesag wil afdwing.” 

Nonkosi glimlag vriendelik waar sy tussen haar man, Anton, en dokter 
Khaya en sy vrou staan. “Dit was die regte ding om te doen, Majoor, nie 
net vir julle nie, maar vir ons almal.” 

Hunter knik. “Voordat ek die pad vat moet ek julle waarsku. Julle sal 
‘n plan moet maak om die gelyke stemprosedure te verander, want ek is 
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”Ek is al suf gedink, Kaptein. Andrew is nie by die huis nie en daar is 
geen teken dat hy aangeval is nie. Sou hy paniekbevange geraak het en 
iewers gaan wegkruip het en sou hy dit doen, waarheen sou hy gaan?” 

Hy druk sy vingers teen sy slape en vryf dit in sirkels. Waarheen sou 
hy gaan as hy Andrew was? Hy sien die blou baba in die wiegie en dan 
die begrafnis. Hy ruk regop en kyk na Kaptein. 

”Ek weet waar ons vir Andrew kan kry, mits ons nie te laat is nie.” 
Hy storm by die kantoor uit en kyk nie eers of Kaptein hom volg nie. 

Hulle klim saam in Zaine se motor en hy trek met ‘n gevaarlike spoed 
weg. Hy hou voor die kerk stil en wys vir Kaptein om hom te volg. Hulle 
stap in die donker die kerkhof agter die kerk binne en Zaine voel die koue 
rillings teen sy ruggraat afgly. Hy hou nie van begraafplase nie veral nie 
in die nag nie. Hy neem sy soeklig en begin heen en weer oor die 
grafstene lig. Kaptein begin deur die grafte stap en soek met sy lig na 
name op die grafstene. Skielik sien hy die naam raak en begin haastig in 
die rigting stap. Hy sien iets op die grond op die graf en hurk om daarna 
te kyk. Zaine sluit by hom aan en snak na sy asem.  

Op die graf is ‘n yslike plas bloed. Daar is ‘n bloedstreep wat oor die 
grafsteen tot na agter lei. Zaine staan stadig op en begin die bloedspoor 
volg. Hierdie persoon is erg gewond en as hy nie vinnig gevind word nie, 
sit hulle met nog ‘n lyk. Onder ‘n klompie bome sien hy die hopie en 
beweeg vinnig na die figuur toe. Hy draai die persoon om en sien dat dit 
Andrew is. Sy pols is baie swak en hy verloor vinnig bloed. Kaptein 
kontak dadelik ‘n ambulans en hurk by Zaine om die bloeding te keer. 

”Hy het baie bloed verloor en die kanse dat hy dit gaan maak is maar 
skraal.” 

Eindelik is die ambulans daar en die paramedici neem oor om die 
beseerde man by te staan. Hulle jaag agter die ambulans aan na die 
hospitaal. Hulle sien hoe hulle hom dadelik na die teater neem en gaan 
voor die ingang sit om te wag vir enige nuus. Ure later sluit die dokter by 
hulle aan met goeie en slegte nuus. Andrew sal dit maak maar hy is in ‘n 
koma en is nog nie heeltemal buite gevaar nie. 

”Eers die suster en nou die broer! Hoop nie julle gaan my nog iemand 
bring van hierdie familie nie.” 

Zaine skud sy kop. ”Ek hoop ook nie so nie, dokter. Dankie, laat weet 
my as daar enige verandering is en baie dankie.” 

Terug in sy kantoor sit Kaptein en Zaine met die saak se stukke voor 
hulle. Die stilte word net verbreek wanneer ‘n blaai omgeblaai word of 
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Hoofstuk 8 
 
 
Zaine sit saam Kaptein in sy motor terwyl hulle na Maddy se woning ry. 
Haar moeder moet nou alles verduidelik om haar dogter te red. Na hulle 
derde klop begin Zaine kriewelrig voel. Alles is doodstil en daar is geen 
beweging in die huis nie. Nie eers die gordyne wys enige teken dat 
iemand deur hulle loer nie. 

”Hier is niemand nie, Kaptein. Dit voorspel niks goeds nie.” 
Kaptein lig radeloos sy hand en knik. Hulle stap agter om die huis en 

sien die agterdeur is oopgebreek. Hulle vind die kombuis in ‘n chaotiese 
toestand. Gebreekte borde en potte kos lê op die grond en die tafel en 
stoele is omgegooi. Hulle haal dadelik hulle wapens uit en begin die res 
van die huis deursoek. Dit lyk orals waar hulle gaan of daar ‘n hewige 
geveg was en Zaine weet dat iets nie reg is nie. In die hoofslaapkamer 
gaan Zaine staan. Hier is klere uitgegooi en wanordelik versprei. Laaie is 
uitgegooi en die bed is wanordelik.  

Dan sien hy iets en hy voel hoe sy bloed stol. Onder die bed steek ‘n 
been en voet sonder ‘n skoen uit. Hy stap versigtig nader, kyk en snak na 
sy asem. Die ou dame lê in ‘n plas bloed en haar keel is van oor tot oor 
afgesny. 

Kaptein en Zaine sit in die kantoor en gaan weer deur alles. Die 
persoon in Maddy se kamer was beslis ‘n man en hy is dieselfde lengte as 
sy. Hy het ‘n gholfhemp aangehad en ‘n swart broek met seilskoene. Hy 
het wel handskoene aangehad en al kan hulle nie een keer sy gesig sien 
nie, is die blonde hare wat uitsteek onder ’n hoedjie al waarop hulle kan 
fokus. Dit is beslis nie Andrew nie! Al is Andrew en Maddy ‘n tweeling, 
is sy hare meer ‘n donkerbruin en Maddy se hare is langer en nie so kort 
nie. Haar hare is ook nie dieselfde kleur blond as wat hulle nou sien nie. 

Hulle het dus met ’n verkleurmannetjie te doen wat hom vermom soos 
Andrew. En slinks vermy hy om sy gesig te wys. 

”Ons geluk is uit, Zaine. Daar is nie ‘n manier waarop ons sy gesig 
kan sien nie. Dit is asof hy baie goed geweet van die kameras en wou nie 
kanse vat nadat hy die kontrolekamer vernietig het nie. Selfs die ingange 
lewer ook niks op nie. Die parkeer- terrein help ons net mooi niks. 
Hierdie man wéét wat hy doen. Die vraag is net, wie is hy?” 

Zaine krap sy kop. Dit is die raaisel wat hulle moet oplos voor nog 
mense seerkry. Hy trek hom reguit en vryf oor sy gesig. 
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seker Morrison gaan seker maak sy mense gaan hom nie weer in die 
toekoms in die steek laat nie.” 

Anton stem saam. “Jy is heeltemal reg, Hunter, ons groepie hier moet 
sommer nou dadelik ‘n plan maak en so spoedig moontlik ‘n vergadering 
saamroep en hom voorspring voordat daar weer iets gebeur. Ek stel voor 
ons roep sommer môreoggend ’n vergadering byeen en verras hom oor 
die werklike rede vir die vergadering deur eers voor te gee ons wil oor 
iets anders praat.” 

Zoey stem saam. “Ja, kom ons gaan sit sommer nou saam rondom ons 
groot eetkamertafel. Ek hou net mooi niks van die opgeskorte vonnis wat 
oor Lyle en Ronnie se koppe hang nie. Die pes het nooit ‘n datum gegee 
waarop hulle vonnisse opgehef word nie. Ons moet dit in elk geval ook 
aanspreek as ons môre vergader.” 

~*~*~ 
Nico staan voor kaptein Van Vuuren wat hom ingewag het op die 

marmerstoep. Hy het met net ‘n T-hemp en kortbroek daar kaalvoet 
aangeloop gekom en is dadelik deur die soldate omsingel en geboei en is 
hierheen gelei. Hulle kon duidelik sien hy dra geen wapen of ploftoestel 
nie en hou geen bedreiging in vir hulle nie en dit het tot dusvêr sy 
veiligheid verseker maar hulle het tog dubbel seker gemaak deur sy hande 
agter sy rug te boei. 

Kaptein Van Vuuren frons met ‘n duidelike vraagteken op sy gesig. 
“Ek herken jou gesig. Dit is op een van die ID-foto’s wat aan ons gestuur 
is. Julle is aangegee as ‘n terroristesel en nou kom jy jou hier oorgee? 
Wat is aan die gang, meneer? Ons het bevele ontvang dat ons julle 
gevange moet neem en kolonel Morrison van die internasionale teen-
terrorisme-eenheid moet kontak vir verdere instruksies sou julle hier 
aankom. Waar is die res van julle?” 

Nico is dankbaar toe hy agterkom aan die man se uitspraak dat hy 
Afrikaanssprekend is en hy antwoord in Afrikaans en hy hoop dat dit sy 
vertroue so bietjie sal wen. 

“Ek is hier om met kolonel Morrison te onderhandel, Kaptein. Ek kom 
in vrede en het baie belangrike inligting wat ek dadelik met hom moet 
deel. Ek is deel van sy eenheid en moes noodgedwonge ondergronds gaan 
om die inligting vir hom in te win, dus vra ek u mooi. Kan ons hom 
dadelik kontak, asseblief. Dit is lewensbelangrik.” 

Van Vuuren kyk stip na Nico: “Wat is jou naam?” 
“Nico.” 
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Die kaptein knik tevrede en kyk na sy manskappe wat Nico hierheen 
gebring het. “Wag hier op verdere bevele, manne.” 

Hy draai om en begin na binne loop verby die oop swaar 666 deur. 
“Volg my, Nico, so vêr het jy nog nie gelieg nie. Jou naam was saam met 
jou foto. Wie is die mense saam met jou? Is hulle gevaarlike terroriste 
met ‘n versteekte kernwapen wat die hele Port Elizabeth bedreig?” 

Nico verduidelik terwyl hulle loop na ‘n staaltafel wat opgeslaan is 
voor die 666 muur. Daar sit seiners by die tafel slaggereed by hulle 
radio’s “Kaptein, Francois is my kollega en is ook deel van ons eenheid 
maar die res is almal onskuldige mense wat deur die regte terroriste in ‘n 
moeilike posisie gemanipuleer is. Hulle is almal heeltemal onskuldig en 
die kolonel sal verstaan wat aan die gang is sodra ek hom kan inlig.” 

Nico se oog val op ‘n pragtige luitenant wat opstaan toe sy hulle sien 
aankom. Van Vuuren spreek haar aan: “Luitenant Jansen, skakel dadelik 
met daardie direkte lyn vir kolonel Morrison.” 

Jansen bestudeer Nico geïnteresseerd op en af terwyl sy die nommer 
vind en skakel voor sy die slimfoon vir die kaptein aangee. Nico wag in 
spanning dat Morrison antwoord. 

Uiteindelik praat die kaptein. “Kolonel Morrison, hier staan ‘n man 
voor my wat homself identifiseer as Nico en die ID-foto wat julle gestuur 
het bevestig dit. Hy het gevra dat ons u dadelik moet kontak. Hy is glo 
deel van u eenheid en het iets lewensbelangriks wat hy dadelik met u 
moet deel.” 

Die kaptein bly ‘n oomblik stil en luister voor hy antwoord. “Reg so, 
Kolonel, wag net ‘n oomblik.” 

Van Vuuren skree skielik verby Nico in die rigting van die manne wat 
nog voor die deur se ingang staan en wag: “Kom haal af die boeie en 
maak gou.”  

Die sersant wat hom geboei het, kom ingehardloop en verwyder dit 
haastig voor hy omdraai en weer buitentoe loopmars. 

Van Vuuren wag geduldig en toe die boeie los is, gee hy die slimfoon 
vir Nico. “Staan so bietjie eenkant. Die kolonel wil privaat met jou praat. 
Wanneer julle klaar gepraat het, gee my weer die foon. Hy het gesê hy 
gaan my sê wat ons met jou moet doen nadat julle gepraat het. Ek hoop 
vir jou part hy is tevrede met jou storie. Die ou klink hoogs ontstoke. 

Vervolg volgende week uitgawe 120 
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kleingeld maak en ons sal nie wag om dit te doen nie. Probeer net moles 
maak en ons skiet gate deur julle.” 

Borola se kakebeen roer, heen en weer. Hier in die halfdonker lyk sy 
massiewe gestalte byna soos die van ’n dier. 

Jurg beskou hom en sê tot homself. “Hierdie knaap is nog nie bang 
nie. Hy laat hom nie afskrik nie. Hy is gevaarlik.” 

Dalk het Jurg te veel op Borola gekonsentreer. Dalk moes Kasper en 
Biggin vir Rakal beter dopgehou het. Wat ook al die geval, ’n paar 
oomblikke was Rakal nie sekuur genoeg dopgehou nie. En die groot 
Arabier laat nie gras onder sy voete groei nie. 

Rakal se regterhand glip uit. Hy slaan die loop van die pistool in Jurg 
se hand skeef. Byna terselfdertyd gryp sy ander hand die vuurwapen vas 
en hy draai dit om dit uit Jurg se hand probeer wring. 

In die kleinste deel van ’n sekonde is Jurg verras. Maar sy reflekse pas 
hulle by hierdie nuwe situasie aan. 

Daardie breukdeel van ’n sekonde, daardie vinnige verrassing is verby 
toe hy voel dat Rakal aan die pistool rem. 

Onbewustelik het die Arabier nader aan Jurg beweeg. Inderdaad, 
terwyl hy om besit van die pistool worstel, is hy minder as ses duim van 
Jurg af. Jurg laat hom maar worstel om die vuurwapen in hande te 
probeer kry. Hy laat Rakal toe om sy aandag op die pistool te 
konsentreer. Intussen kom Jurg se linkerhand met geweld in aksie. 

Hy buk laer en slaan, met al die krag in hom. Hy tref die Arabier in die 
omgewing van sy nier. Dit is ’n skoon hou en ’n harde hou. 

Rakal kreun skor en lelik. Dan knak sy knieë en hy begin vooroor sak. 
Dit is hierdie val wat Rakal dood. 
Hy het nog steeds die pistool beet. Dit is die natuurlike fisiese reaksie 

op Jurg se swaar hou wat Rakal se vuis stywer om die pistool laat sluit 
het. Met die val trek hy die loop van die pistool omlaag sodat dit reg op 
sy kop gemik is. 

Die afwaartse trek aan die pistool beteken dat Jurg se snellervinger 
stywer gedruk word. Hy probeer dit wegruk, maar dit is te laat. Daar is 
die skerp knal, die geur van brandende buskruit en Rakal val met ’n kort 
snak op die sand neer, met ’n koeël deur sy kop.  

Vervolg volgende week uitgawe 120 
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11. ABA DIE GIDS 

 
 
Toe hulle besef dat die masjiengewere skiet, skrik hulle, maar hulle 
verloor darem nie kop nie, want hierdie is bepaald nie die eerste keer dat 
hulle onder die lood deurloop nie. Dit is ook nie die eerste ondervinding 
wat hulle met masjiengewere het nie, want die twee Suid-Afrikaners het 
in die Tweede Wêreldoorlog teen Rommel se woestyntroepe geveg en 
Biggin was in die Ooste met die Japanners slaags. Daarby het hulle in die 
afgelope maande ook met masjiengewere kennis gemaak omdat baie van 
die Arabiere van hierdie wapens in hande gekry het. 

Nogtans is hierdie nie ’n besonder aangename ondervinding nie. Hulle 
lê plat en hulle voel hoe die sweet uit hulle uitbreek. Hulle weet hierdie is 
die sweet van koue vrees. Hulle al drie het dit al dikwels ondervind. Dit is 
die vrees dat ’n warm koeël enige oomblik in jou rug sal inboor of deur 
jou kop sal brand. Hier is ook nie skuilplek nie. Daar is net die vae 
donker voor die dagbreek. 

Partykeer vuur die drie masjiengewere tegelyk. Dan word weer net een 
of twee gevuur, maar dit verander nog nie aan die saak dat die posisie vir 
die drie vlugtelinge uiters ongemaklik is nie. Dit smaak of dit met die 
Arabiere besonder hotagter gaan want bo die geknetter van die 
masjiengeweervuur kan ’n mens hulle hoor skreeu en roep. 

Hulle het seker ’n volle minuut hier so plat gelê voordat ’n belangrike 
feit Jurg te binne skiet. Die masjiengewere word holderstebolder 
afgevuur. In elk geval kom geen koeëls naby hulle hier waar hulle lê nie. 
Dit beteken net een ding. Hulle is nie raakgesien nie en dit is nie bekend 
waar hulle is nie. 

Jurg tel sy kop versigtig op en kyk rond. Meteens besef hy ook dat 
hierdie masjiengewere uit die ou doos is. Miskien is hulle uit die 
oorskotmateriaal van die een of ander Europese leër gekoop. Hy weet dit 
omdat hy hulle in die donker sien blits en dit is net verouderde 
masjiengewere wat nog ’n flits afgee wanneer hulle skiet. 

Jurg merk nog iets op. Die kêrels wat hierdie gewere hanteer, weet nie 
veel van hierdie dinge af nie. Hulle vuur lang, volgehoue sarsies, 
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Jurg praat dan weer. “Ek is nie van plan om enige moleste te hê nie. Of 
jy kom uit jou eie, of ek blaker jou nou hier op die daad. Ons het nie nou 
tyd vir stoeigevegte nie.” 

Rakal beskou daardie ou Mauser-pistool ’n lang tyd. Sy hande het hy 
ligweg onder die lyfband ingesteek. Hy trek hulle nou stadig daaruit met 
’n gebaar van nederlaag. 

“Nou goed, ek het blykbaar geen keuse nie,” sê hy gelate. 
Meteens begin die drosters babbel. Hulle praat hard en hulle praat 

dreigend. Jurg kyk vinnig na hulle. Dit is net wat hy verwag het. Met 
hulle gaan hy moeilikheid hê. Dit is doodnatuurlik. Hulle is pas voor die 
keuse gestel om sonder gids in die woestyn om te kom of om in die fort 
as drosters doodgeskiet te word. 

Een van hulle beur na vorentoe. Jurg herken hom as die Bulgaar 
Borola. Jurg weet nie veel van hom af nie, behalwe dat hy glo ’n 
gevaarlike humeur het wat lief is om handuit te ruk. Hy het ’n plat gesig, 
klein, wantrouige ogies en ’n swaar kakebeen. Dit is maklik om agter te 
kom dat hy die leier van hierdie groepie wanhopige manne is. Hy het 
daardie posisie verwerf bloot omdat hy sonder twyfel sterk is en sy krag 
graag gebruik. 

Borola is byna net so groot soos Kasper, maar sy stadige, lomp, 
sloffende bewegings kontrasteer skerp met die vlugheid en lenigheid van 
die geoefende Kasper. 

Borola kyk dreigend na Jurg, dan na die pistool. Hy spuug in die sand 
en dan sê hy. “Jy kan ons nie almal doodskiet nie, ou seunie. Buitendien, 
ons staan agter Rakal. Ons sal nie dat Rakal saam met julle gaan nie. Al 
moet een of twee van ons gedood word, sal ons nie toelaat dat jy Rakal 
goedsmoeds hier wegvat nie.” 

Jurg besef dat hierdie kolos dit bedoel. Daaroor is daar geen twyfel 
nie. Daarby het hy die ondersteuning van die andere. Borola is ’n 
taamlike getroue weergawe van die swakste soort bullebak. Hy is egter 
geen lafaard nie. Strydig met die algemene opvatting, is die meeste 
bullebakke nie lafaards nie. Trouens, hulle is dikwels uiters dapper. Die 
meeste beroepsoldate weet dit. Jurg weet dit ook. 

Daarom verskuif hy byna ongesiens sodat hy sowel Rakal as die 
Bulgaar onder skoot kry. 

Jurg sê stadig. “Die keuse berus by julle, Borola, maar een ding moet 
jy baie goed verstaan Kasper hier het ook ’n pistool. Moenie jou verbeel 
dat net een of twee van julle die stof sal byt nie. Ons kan van julle almal 
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Hy skuif sy hand na sy pistoolsak. Met een beweging het hy die 
klappie los en die pistool uit. Hy mik op Rakal se maag wat agter die baie 
voue van sy sygewaad verberg is. Rakal het ook sy hand onder die voue 
ingesteek asof hy daar ’n wapen wil uitpluk, maar hy kom tot ander 
insigte want Jurg was vir hom veels te vinnig met die uitruk van sy 
pistool. 

Jurg draai hom stadig om sodat hy sy gesig sowel na Rakal as die 
drosters het. Hierdie slag praat hy met hulle almal tesame. 

“Julle gaan nie na die berge nie,” sê Jurg prontuit en kortaf. “Nie een 
van julle sal na die berge gaan nie.” 

Die stilte word onderbreek slegs deur die geluid van manne wat baie 
diep asemhaal. 

“My liewe, ou kêrel,” sê Rakal hovaardig, “jy wil ons tog seker nie 
almal onbepaald hier met die pistool vaskeer nie! Dit sal darem later baie 
vervelend word, nie waar nie? En ook baie vermoeiend.” 

Een van die drosters lag ongemaklik. Jurg steur hom nie daaraan nie. 
Sy gesig is stewig en onversetlik toe hy weer praat. “Dit is nie so 
ingewikkeld nie, Rakal. My plan is doodeenvoudig. Jy sien, jy kom saam 
met ons na Fort Ducane. Ek skat hulle sal jou baie graag daar wil sien. 
Hierdie kêrels by jou kan ook saamkom as hulle wil. Doen hulle dit nie, 
sal hulle maar net die woestyn sonder ’n gids moet aanpak.” 

Rakal stoot sy smal tong oor sy lippe. Sy antwoord spat uit hom. “Jy 
kan nie hierdie manne so aan hul lot oorlaat nie. Hulle sal sterf. Jy weet 
dit baie goed.” 

“Die keuse behoort aan hulle, nie waar nie?” is Jurg se eenvoudige 
antwoord. “As hulle nie sonder gids hier in die woestyn wil ronddwaal 
nie, moet hulle liefs die geleentheid gebruik en saam met ons na die fort 
kom. Dit is heeltemal eenvoudig, of hoe sê ek, ou bokbaard?” 

Jurg hoor Biggin se sagte kommentaar. “Nou het jy hom in die hoek 
...” 

Rakal besef dit ook. Hy weet dat Jurg hom nou lelik in die verknorsing 
het. Hy gee die indruk dat hy nou wanhopig geword het. Daardie gladde 
selfversekerdheid het verdwyn. 

“Ek sal nie saam met jou kom nie. Ek weier dit beslis!” 
Die pistool wat Jurg in sy hand het, is een van die outydse goed wat 

nog die regop haan het. Stadig en opsetlik, sodat Rakal goed kan sien wat 
hy aan doen is, trek Jurg die haan agteroor en haal die ou pistool oor. 

Rakal sien dit goed en wel. Hy staar na daardie pistool. 
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partykeer ’n minuut en langer oor ’n boeg. Dit beteken net vermorsing 
van ammunisie en daarby maak dit die lope te warm. Hoewel hulle seker 
met water verkoel word, weet Jurg dat daardie lope teen hierdie tempo 
netnou-netnou waardeloos sal wees. Omdat hy in hierdie dinge opgelei is, 
weet Jurg dat die ervare masjiengeweerskutter selde langer as vyf 
sekondes aanmekaar vuur en dit is nog lank. 

Kasper en Biggin lê ook nie stil nie. Hulle lê ook dinge en uitreken. 
Kasper sê. “Daardie knape moet ’n slag leer hoe om met vuurwapens te 
werk. Hulle skiet soos vroumense.” 

Hoewel hulle in die verknorsing is, slaag Jurg daarin om ’n slag te 
glimlag. Hulle staan geluidloos op en begin weer beweeg. Omdat hulle 
klere half swart is, is daar weinig kans dat hulle in hierdie dowwe lig van 
voor die dagbreek gesien sal word. Die gevaar is die eerste lig van die 
dagbreek. Hulle sal uit hierdie vallei moet padgee voor dit lig word, 
anders word hulle in ’n ommesientjie deur daardie venynige 
masjiengewere stukkend geskiet. 

Dit kan ook nie meer lank duur voor die dag breek nie. Nie een van 
hulle het ’n horlosie nie, maar hulle kan voel dat die dag haas wil breek. 

Nou beweeg hulle teen ’n steilte op aan die kant van die vallei wat die 
verste van die myn geleë is. Die masjiengewere vuur nog, maar hul 
geknetter klink nie meer so naby nie. 

Nadat hulle ’n paar honderd treë geklim het, kom hulle op ’n duik af. 
Daar staan Aba vier perde en vashou. 

Jurg loop hom storm en hy val die Arabier byna om die nek. 
“Jy het dit reggekry, Aba. Sonder jou sou ons darem lelik in die 

verknorsing gewees het.” 
Dit lyk of Aba herstel het van sy terneergedruktheid van vroeër vannag 

en hy betrag hulle met dieselfde kille onverskilligheid as toe hy hulle oor 
die woestyn gebring het. 

“Ek hou my woord,” sê hy bietjie uit die hoogte. “Maar ons kan nie 
wag nie. Hulle is wakker daar onder in die vallei en dit is byna dagbreek.” 

Hulle kyk na die ooste en hulle besef dat Aba gelyk het. Die sterre het 
valer geword en daar is ’n dun, glinsterende streep op die gesigseinder in 
die ooste. 

Hulle kyk die perde vinnig deur. Hulle is klein, stewige diertjies van 
die soort wat gewoond is aan hierdie bergpaaie. Hulle is almal opgesaal 
en aan elke saal is ’n sak met water vas. Aba vestig hul aandag op die 
groot pak op sy eie perd. 

“Ek het vir ons almal vleis gebring,” sê hy. 
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Dan klim hulle sonder meer in die saals en met Aba vooraan, begin 
hulle die paadjie te klim wat uit die vallei voer. 

Toe dit vol daglig is, is hulle uit die vallei en beweeg hulle stadig teen 
die berg af in die rigting van die lae voorheuwels. 

Terwyl hulle so ry, voel hulle hoedat die hitte toeneem. Dit smaak of 
die warmte uit die aarde opklim. Dit is omdat die vallei so hoog geleë is 
dat die klimaat daar so matig is, maar nou dat hulle na die woestyn afsak, 
kan hulle byna met elke tree voel hoe dat die hitte groter word. 

Teen die helfte van die voormiddag kom hulle uit ’n pas op ’n gelykte 
uit wat van die katstert oorgroei is. Hulle sien agt kamele daar wei. 

Aba wil afklim en na die kamele toe loop, maar Jurg hou hom teë. 
“Word hierdie kamele dan nie bewaak nie?” verneem Jurg. 
Aba skud net sy kop. “Dit is nie nodig nie. Hulle het kos hier en hier is 

ook water. Dit is so ver as wat hulle teen die berge op kan beweeg. Hulle 
word altyd hier gelos vir die terugreis.” 

Tooms en tuie vir die kamele is onder rotse weggesteek. Aba sit die 
goed aan en dan klim hulle met moeite die kamele en laat die perde daar 
staan om op hul beurt te wei. 

Dit is al vroeg in die namiddag en die geur van die woestynsand is al 
in die lug toe hulle deur Arabiese wagte voorgekeer word. Hulle kyk met 
verbasing na die drie blanke soldate en hou hul gewere op hulle gerig 
totdat Aba sê. “Alles is in die haak; ons gaan na die kus om voorrade te 
gaan haal.” 

Nie lank daarna nie is die kamele tuis op die los sand en nou beweeg 
hulle met lang hale en met ’n lenige gemak oor die woestyn. Die 
voorheuwels en die gebergtes is agter die vlugtendes. 

Jurg trek sy kameel langs dié van Aba. “Waar gaan ons nou eintlik 
heen?” 

“Twintig kilometer hiervandaan is ’n oase. Ons sal vannag daar gaan 
slaap. Môreoggend gaan ons dan na die Fort Ducane van die Vreemde 
Legioen.” 

Fort Ducane! Hierdie naam bring baie herinneringe terug en die 
meeste van hulle is nie aangenaam nie. Ja, Jurg was al tevore by hierdie 
Fort Ducane. Hy en Kasper. 

Hierdie sterk klipfort is die mees oostelike punt van Frankryk se gesag 
in Marokko. Dienstyd in hierdie fort word deur die soldate met weersin 
bejeën. Baie verhale word vertel van hoe manne daar van hul sinne af 
raak of selfmoord pleeg omdat die plek so afgeleë is en omdat die hitte 
daar so verskriklik is. 
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is al. Moenie julle laat omkonkel omdat hierdie ellendige verraaiers 
besluit het om ons in die steek te laat nie.” 

Jurg voel hoe dat sy hande krampend tot vuiste sluit en Kasper roer 
daar op die kameel se rug, maar hulle beide besef dat hulle nog hul woede 
moet onderdruk. 

Daar was ’n oomblik toe dit vir Jurg gevoel het dat hy ’n bietjie 
simpatie onder die drosters gekry het. Sy beskrywing van die toestande 
daar in die myn was nie sonder uitwerking nie. En selfs hierdie blokkope 
het besef dat daar logika in sy argument is dat hulle doodgeskiet sal word 
wanneer die werk klaar is. 

Rakal het hulle egter weer oortuig. Hierdie Arabier is nie onder ’n 
kalkoen uitgebroei nie. Hy is vinnig van gedagte en hy het ’n slag om ’n 
oënskynlike swak argument tot aan die hef uit te buit. Buitendien maak sy 
kennis van Frans en Arabies dit vir hom moontlik om met veel meer 
gemak en met veel meer oortuiging te praat as Jurg, wie se Frans en 
Arabies maar taamlik geradbraak is. 

Jurg besef dat hy ’n geslepe teenstander aangedurf het, maar hy besluit 
nogtans om weer ’n keer te probeer. Hy draai opsetlik van Rakal af weg, 
sodat sy rug op die Arabier gekeer is en sodat hy voor die drosters staan. 

Hy praat nou saaklik en reguit. “As julle met hierdie man saamgaan, 
gaan julle sterf, net so seker as wat julle hier staan. Jul enigste redding is 
om saam met ons na Fort Ducane te gaan sodat ...” 

Rakal gaan aan die lag. Dit is ’n harde, minagtende lagbui. Dit breek 
Jurg se woorde en sluk hulle op. 

Jurg swaai om. Hy voel die gewig van sy vuiste. Meteens besef hy dat 
’n geredekawel nie meer baat nie. Daardie stadium is verby. Ander 
argumente is nou nodig. Kasper en Biggin het nou ook van hul kamele 
afgeklim en beweeg nader aan Jurg. In hierdie soort geveg voel Jurg vol 
vertroue. Hierdie drosters sal nie bewapen wees nie. Rakal het bepaald ’n 
rewolwer, maar dan het Jurg ook ’n pistool, sodat dit darem twee 
gewapendes teenoor een beteken. Hul teenstanders is wel meer in getalle, 
maar in hierdie soort geveg is dit die manne wat die beste bewapen is, 
wat die beste daarvan afkom. 

Jurg se regtervuis jeuk om ’n lekker opstopper op Rakal se bebaarde 
kennebak te plant. Hy doen dit egter nie. Hy besef dat dit nie sal betaal 
om ’n grootskaalse geveg met Rakal en sy drosters aan die gang te sit nie. 
Hoewel hulle beter bewapen is, kan allerhande dinge gebeur. Daar is ’n 
ander manier om hierdie situasie te hanteer. ’n Subtieler manier. 
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“En ons het julle jul vryheid aangebied vryheid wanneer julle klaar oor 
die slawearbeid toesig gehou het. En wat doen julle? Julle dreig om te 
vertrek met ons geheime inligting en om die naaste Franse militêre pos in 
kennis te stel. Kan mense so laag wees?” 

Biggin proes van die lag en Kasper sê. “Jou fariseërvuilis!” 
Daar kom ’n gegrom van die groepie soldate wat daar staan. Hulle sien 

die saak in soos Rakal dit insien. Dit is heeltemal duidelik. Hulle staan 
nader om te bewys dat hulle Rakal steun. 

Jurg voel die groot drang van woede in hom. Hy swaai uit die rug van 
die kameel en staan vlak voor Rakal. Hy kyk egter deur die Arabier en hy 
praat met die soldate. Jurg het van kleins af ’n slag om te praat wanneer 
dit nodig is. Wanneer hy op sy moedertaal praat, kan hy sake in die beste 
voeë lê en vlot praat en oortuigend daarby. Nou moet hy egter so goed hy 
kan op Frans praat omdat hy weet dat hierdie mengelmoes voor hom nie 
almal Engels verstaan nie. Dit kniehalter hom ’n bietjie. 

Hy vertel die drosters wat in die berge gemyn word. Hy vertel hulle 
van die toestand van hulle wat daar doenig is. Ondanks die 
taalmoeilikheid, probeer hy die gruwele van die plek so helder moontlik 
voorskilder. Dan gooi hy sy troefkaart neer, die kaart wat hy gisteraand 
gebruik het in die geredekawel met Goetler. 

“Hulle bied julle kamma geld en vryheid aan! Dink julle hulle is van 
plan om julle een van die twee te gee? Moenie glo nie. Moenie julle aan 
jul neuse laat lei nie! Hulle sal julle nie toelaat om vort te gaan met so ’n 
geheim nie. As hulle dit doen, dan is hulle ’n spul imbesiele. Nee, as die 
werk eers klaar is, word julle kort en saaklik doodgeskiet om julle uit die 
pad uit te kry.” 

Rakal onderbreek Jurg se woorde. Selfs nou het hy nog nie sy kalmte 
kwytgeraak nie. Daar is egter ’n onvastheid in sy stem wat gloeiende, 
dreigende gevoelens verraai. 

“Hy lieg!” skreeu hy dit amper uit. “Ons hoop dat sestig 
Legioensoldate binnekort in die vallei sal werk. Dink julle dat al hierdie 
mense sal doodgemaak word wanneer die werk klaar is?” 

Rakal swyg eers ’n bietjie hygend om die uitwerking van sy woorde te 
peil. 

“As ons dit wil doen, moet ons voorwaar magtige manne wees, want 
wat dink julle sal die gevolge van so iets wees? Ons sal die hele wêreld 
teen ons hê. Met hierdie groot onderneming is ons net so seer van julle 
afhanklik as wat julle van ons afhanklik is. Ons moet mekaar vertrou. Dit 
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Jurg stel nog ’n vraag aan Aba. 
“Wanneer sal ons die fort bereik? Ons kan nie tyd verloor nie. Ek het 

gewonder of ons nie deur die nag moet trek nie. Laat ons die slapery by 
die oase maar liewer los.” 

Aba beduie nadruklik met sy een hand. 
“Dit sal nie betaal nie. Selfs ek is snags nie baie seker van my rigting 

in hierdie deel van die woestyn waar daar nie karavaanroetes is nie,” kla 
hy. 

Jurg aanvaar hierdie raad. Daar is nie eintlik iets anders vir hom om te 
doen nie, want sonder Aba is hulle heeltemal hulpeloos in hierdie 
oneindige woestyn en dit nogal in die nag. Net hy kan hulle na die Fort 
Ducane neem, net soos hy alleen hulle deur die berge kon bring. 

Terwyl hulle oor die woestyn voortbeweeg, oorweeg Jurg die 
moontlikheid dat Toole hulle sal laat agternasit. Hy besluit dat dit taamlik 
onwaarskynlik is. In die eerste plek het hulle nie soveel blankes in die 
vallei dat hulle party kan afsonder om na die vlugtelinge te gaan soek nie. 
Buitendien, al vind Toole ook uit dat die drie stuks weg is, kan dit ’n hele 
tyd neem voordat hy agterkom dat Aba ook vort is. 

Dit kan ’n dag of twee duur voordat hulle uitvind dat Aba ook spore 
gemaak het, want hy is veronderstel om te rus. Gevolglik sal Toole heel 
moontlik tot die gevolgtrekking kom dat hy hom nie oor Jurg-hulle hoef 
moeg te maak nie omdat hulle in elk geval in die berge of in die woestyn 
sal omkom. Hierdie gevolgtrekkings laat Jurg gemakliker voel. 

Hy sit nog so en droom toe Kasper praat. “Wakker word, ou kêrel, en 
kyk daar voor ons! Daar lê die oase.” 

Kasper het heeltemal gelyk. Ver en onduidelik, op die gesigseinder, is 
die geringe groen streep en nou is daar die vooruitsig op water en rus. Die 
kamele versnel die pas en skommel vinniger oor die hete sand. 

Toe hulle ’n kilometer van die oase af is, merk hulle dat hulle nie die 
enigste besoekers by die waterplek gaan wees nie. Hulle sien manne in 
wit gewade wat besig is om tente onder die bome op te slaan. 

Jurg verneem. “Word hierdie oase baie gebruik?” 
Aba antwoord dat hierdie oase in werklikheid baie weinig gebruik 

word. “Dit is nie op die karavaanroete geleë nie en dit is bepaald 
eienaardig dat twee geselskappe op dieselfde oomblik hier opdaag," sê 
die Arabier. 

Soos dit in die Sahara die geval is, kom die aand so vinnig dat ’n mens 
dit byna nie opmerk nie. Toe hulle die oase binnery, het die skemer reeds 
skerp toegeslaan en die koue nagwind roer op hul gesigte. 
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Daar is ses Arabiere. Hulle sit voor die twee tentjies en bokvleis eet en 
hul kamele is aan bome vas. In die halfdonker is dit nie moontlik om 
hierdie manne uit te ken nie en die twee groepies kyk nuuskierig na 
mekaar. 

Jurg wil net afklim toe hy die ingewing kry dat hy dit liewer nie moet 
doen nie, dat dit miskien nie veilig sal wees nie. Sonder dat hy kan 
verklaar waarom, laat sy instink hom verstaan dat alles in hierdie oase nie 
pluis is nie. Hy kry die indruk dat hier gevaar is, sommer groot gevaar. 

Die ander het blykbaar dieselfde gevoel. Hulle bly op hul kamele sit. 
Jurg dink. “Wat het oor my gekom? Waarvoor is ek bang?” 
Op hierdie vraag kan hy egter nog nie ’n antwoord vind nie. 
Hy kyk noukeurig om hulle rond. Daar is niks besonders omtrent 

hierdie Arabiese reisigers nie. Hulle het tent opgeslaan en hulle sit in 
uitgeputte stilswye hul bokvleis en eet na die lang en vermoeiende reis 
van die dag. Hulle is eenvoudig aangetrek, in die eenvoudigste 
katoenstukke. Te oordeel aan hul drag, is die hele boel so arm soos 
kerkmuise. 

Dit is die geval met hulle almal op een na. Daar is een wat bietjie 
eenkant sit en veral stip na die nuwe aankomelinge staar. 

Hierdie Arabier is in wit sy uitgevat. Hierdie sygewaad is swaar met 
goud geborduur. Om sy middellyf is ’n purper band waarin ’n mes 
gesteek is waarvan die hef juweelbeslag het. 

Jurg druk sy kameel nader na hierdie Arabier toe en toe hy dit doen, 
staan die Arabier op. 

Hy is rysig van gestalte en sterk gebou. 
Hulle kyk na mekaar, Jurg vanaf die rug van die kameel en die Arabier 

van onder af. 
Hulle herken mekaar gelyktydig. 
Hierdie Arabier is Rakal. Dit is die man wat Legioensoldate ompraat 

om te dros. En hierdie manne by hom is nie Arabiere nie. Hulle is nog 
drosters wat oor die woestyn na die Atlasgebergte geneem word. 

Jurg se regterhand glip na sy pistoolsak. Rakal onderbreek egter die 
beweging. Hy doen dit deur albei sy hande in die lug op te stoot, die 
palms na vorentoe gedraai, die tradisionele vredesgebaar van die 
Arabiere. Daardie gladde selfvertroue is nog daar toe hy praat. 

“Ag so! Dit is die Suid-Afrikaanse vriend en sy maats. Julle het tog 
seker nie die vallei in die berge verlaat nê?" 
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Daar is parmantigheid ook in sy stem en Jurg voel die woede in hom 
roer. Hier is nou ’n gewetenlose skurk wat hom nie maklik van stryk laat 
bring nie. 

Toe Kasper en Biggin besef wat aan die gang is, bring hulle hul 
kamele langs die van Jurg. Aba klim af en staan hier by Kasper. 

Jurg antwoord nie dadelik nie. Hy kyk na die ander drosters wat 
bokvleis eet. Hulle het ook opgestaan. 

Die paar drosters staan ongemaklik en onseker daar rond in hul 
vreemde gewade. 

Jurg kyk stip na Rakal af. “Jy het dus nog ’n klompie soldate in hande 
gekry wat bereid is om vir hul vryheid te werk, nie waar nie, vriend 
Rakal?” 

Rakal glimlag net, ’n uitdagende, uittartende glimlag. 
“Ek het egter slegte nuus vir jou, Rakal,” gaan Jurg voort. “Hierdie 

keer gaan jy dit nie regkry om hierdie manne oor die woestyn na die 
berge te neem nie. Jy gaan hulle nie verder saamneem nie. Dit staan vas.” 

Rakal woel sy skouers en daar is ’n ligte ritseling van sy gewaad. 
“Jy praat soos ’n kind,” sê Rakal. “Mag ek verneem waarom julle die 

vallei verlaat het saam met die gids Aba?” 
“Daarmee het jy niks uit te waai nie. Nietemin sal ek jou sê waarom 

ons hier is. Jy sien, ons hou nie danig baie van wat daar aan die gang is 
nie, veral nie met jou eie mense nie, jou ellendige skurk. Aba hou ook nie 
veel van wat daar aan die gang is nie en daarom help hy ons om weg te 
kom. Dit sal jou seker interesseer om te weet dat ons hiervandaan 
pylreguit na Fort Ducane gaan. Daar gaan ons die Legioen presies vertel 
wat daar in die berge aan die gang is en wie die manne is wat met hierdie 
ellendige besigheid deurmekaar is. Dus, maak jou maar klaar dat julle 
binne ’n paar dae ’n paar ekstra besoekers daar bo in die vallei gaan hê 
besoekers met blou uniforms aan en gewere oor die skouer.” 

Rakal stap ’n tree nader sodat hy reg hier onder Jurg staan. Daar is ’n 
glinstering in sy oë, die glinstering van ’n gewonde slang. 

“Jou gek!” sis dit uit Rakal. “Jy is ’n gek. En Aba hier is ’n verraaier.” 
“Luister wie praat van verraaiers,” breek Kasper tussenin en spuug in 

die sand vas. 
“Ons het julle groot geld aangebied,” gaan Rakal voort asof hy Kasper 

nie eens gehoor het nie. “Ons het julle meer geld aangebied as julle ooit 
in jul miserabele lewens sal verdien.” 

Jurg sit en luister met ’n minagtende glimlag na die Arabier wat so 
hoogdrawend praat. 


