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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  



 4 

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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 Win a 100% discount coupon for any one of these Ebooks 
Our bookstore: https://payhip.com/storietydskrif 
 
About us 
Our vision: Unity is Strength 
 
We looking for Affiliate Book Promoters 
25% commission of sales price 
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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   



 30 

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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The Politically Incorrect report 
A weekly column by Anton Pan starting edition 121 
 
Interim report 1 - Banned for 30 days 
 
Banned for 30 days after posting these videos on Fakebook, Anton Pan 
compiled this interim documentary with the content that Facebook claims 
is against their community standards as filler while busy preparing report 
2. This compilation further confirms the evil agenda of the millionaires of 
the world such as Mark Zuckerberg, Carlos Slim, George Soros, Larry 
Page, Sergey Brin, Bill Gates and Jeff Benzos in cahoots with the 
intelligence agencies the CIA, FBI, MOSSAD, MIA and the United 
Nations, the WHO, the FDA, CDC and the World Media... 
 
The documentary 
https://www.bitchute.com/video/L9smWa6CZ1g7/ 
 
See also this interesting video 
The vaccinated might be contagious... 
https://www.bitchute.com/video/QGPX3nJX4z4O/ 
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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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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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Dan is daar ook die sogenaamde uitroepe: 
O, gat! Gatta! Gatta-patatta! Ga(a)ts! wat verbasing, skrik of 

verrassing kan aandui en geen leksikale of verwysingsbetekenis het nie. 
Maar ek moet nou my gat roer en klaarmaak voor ek ’n skop onder my 

gat kry! 
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Die Skrif van Onheil reeks – Boek 2 
Riller deur Anton Pan 
 
Die Missie 
Begin Uitgawe 118 
 
10. Die Marionetmeesters 
 
“Die Elite ...” Martie trek ‘n gesig asof sy ‘n vrot vis ruik. 

Kadin frons gefrustreerd. “Ag nee, kom nou! Vertel ons iets, Martie. 
Ek onthou toe jy geskree het: ‘Wat van die duiwelse planne van die 
Elite!’ Jy het gesê die Verlossers het die plaag gebring want dit was die 
enigste manier waarop hulle die wêreld uit die kloue van die Elite kon red 
wat deur al die eeue onder hulle beheer was. Jy het gesê die Elite het 
hulle eie virusse waarvan hulle die eerste binnekort sou vrystel en die 
globale ekonomie sou vernietig in die volgende paar jaar en ‘n nuwe 
digitale geldstelsel in werking sou stel waarmee hulle ons totaal sou 
beheer. Waarvan het jy gepraat, Martie?” 

Martie rek haar oë: “My liewe hemel, jy mis ook niks nie.” 
Billy gooi ook sy klippie in die bos: “Beteken dit dat die Elite nie 

werklik ten volle geweet het wat hulle doen nie, want volgens die 
professor het die Verlossers die plaag voor die einde van hierdie jaar 
gebring anders sou die weerstelsels volgende jaar chaoties raak en die 
aarde water en suurstof verloor en uiteindelik soos Mars lyk?”  

Martie skud haar kop moedeloos en kyk na Michael. “Ons maak nie 
reg nie, Michael. Sal jy hulle vertel? Ek weet regtig nie hoe nie; dis te 
ingewikkeld?” 

Michael glimlag. “Nou goed, Martie, ons twee het hierdie dinge so 
gereeld bespreek ek behoort genoeg te weet. Laat ek probeer. Hou duim 
vas. Onthou julle daardie eerste keer toe ons gepraat het in Port 
Elizabeth? Ek kon sien ek het julle verwar deur wat ek kwyt geraak het 
oor die Marionetmeesters wat ons beheer. Ons dink ons is vry maar ons is 
eintlik hulle gewillige slawe.” 

Billy en Kadin glimlag vir mekaar en Kadin maak ‘n sirkel met haar 
wysvinger by haar kop, draai haar oë en gee ‘n snaakse fluit. Almal lag en 
Billy hakkel: “Malkop of nie; ons het jou nodig gehad.” 

“Okei, laat ek probeer. Eerstens; die storie wat Martie se oupa ons 
vertel het, is ‘n reuse oorvereenvoudiging. Soms moet ‘n mens ‘n halwe 
waarheid gebruik om mense te oortuig want die waarheid is te 
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ingewikkeld en sal te lank neem om te verduidelik met ‘n goeie 
moontlikheid dat jy iemand langs die pad gaan verloor. Die waarheid is 
dat die Verlossers onder druk was want indien hulle die Elite nie betyds 
gekeer het nie, sal die aarde uiteindelik soos Mars lyk, maar oor ‘n baie 
langer tydperk en nie as gevolg van die huidige aardverwarming nie. Die 
aardverwarming en Holoseenuitwissing is net baie makliker om te glo 
want ons beleef dit werklik en dis hoekom professor Johan so met julle 
koppies wou smokkel. Die Verlossers gebruik dieselfde taktiek om sekere 
van hulle volgelinge te oortuig.” 

Die meisies giggel oor Billy se verontwaardigde reaksie: “Dis ‘n 
liegstorie? Jislaaik, almal lieg aanmekaar vir ‘n mens. Hoe gaan ons ooit 
weet wie om te vertrou en wat gaan aan?” 

Michael sug. “Daar is so verskriklik baie dinge wat julle nie weet nie 
en om net een van daardie dinge ordentlik met julle te bespreek, sal baie 
lank neem. Ek praat nou onder andere van die bedrywighede van die 
Elite. Julle het ook die ware kennis van die Shrimad Bhagavatam nodig, 
maar kom ons los dit eers en fokus net op die agenda van die Elite 
voordat ek julle heeltemal verwar.” 

Billy skud sy kop instemmend: “Ja, los eers daardie gogga en begin 
sommer deur te verduidelik hoekom was die Verlossers so haastig om die 
plaag nou reeds te bring?” 

Martie verduidelik nou: “My onderwyseres by die Verlossers het ons 
geleer van die duiwelse planne van die Elite. Hulle was op die punt om, 
miskien reeds volgende jaar, met die laaste fase van hulle globale 
dominasieplan te begin. Dit sou veroorsaak dat alles gaan stilstaan want 
so te sê niemand sou mag reis nie en verskeie menseregte sou so ingeperk 
wees. Die anti-establishmentbeweging was in oproer regoor die wêreld as 
gevolg van die Elite se korrupte bedrywighede en die Elite was onder 
druk weens die protesaksies wat in verskeie lande gedreig het om 
heeltemal handuit te ruk. In Frankryk, Hong Kong, Sjina, Suid-Afrika, 
Irak en Iran, onder andere, het hierdie teen-establishmentbeweging se 
proteste gedreig om te eskaleer en ‘n onkeerbare wêreldwye vuur aan die 
gang te sit. Verder het politieke gebeure plaasgevind wat teen die Elite se 
planne inwerk. Op die politieke front het sekere van hulle kandidate wat 
die volgende termyn sou oorneem, die onderspit gedelf en die verkeerde 
Amerikaanse en Indiese leiers was aan bewind. Dit het vir hulle probleme 
veroorsaak. Die Verlossers het vermoed dat hierdie dreigende opstand en 
politieke skuiwe ten gunste van menseregte die Elite gaan noop om die 
laaste fase van hul wêrelddominansie te bespoedig want die strategie 
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sit ten opsigte van die heftigheid van emosie vanaf die erg pejoratiewe na 
die amelioratiewe: gat, poephol, hol, agterent, gai, alie, njol. 

Heeltemal figuurlik word handelinge beskryf. Letterlik geïnterpreteer 
is dit moer snaaks. 

Gat jeuk, gat lek, gat omgooi, maak ’n gat van jouself, kry jou gat in 
rat, sy gat wip, lat vir jou gat pluk, steek dit in jou gat, en die pragtige gat 
sien.  

Gat af is interessant: Jy kan jou gat af sukkel deur jou gat af te draai 
aan die kraan wat nie wil toe nie en sy gat af bly mors. Dan moet jy nog 
jou gat af gaan soek na die regte sleutel om hom reg te maak na jy jou gat 
af gewag het vir die loodgieter. So ’n lekker bywoordelike bepaling by 
talle werkwoorde. 

Gat maak ook pragtige afleidings wat as adjektiewe en bywoorde 
gebruik word: 

Gatlik, gatterig: ’n gatlike opmerking maak/houding hê; ek voel maar 
gatlik/gatterig vandag.  

Gat maak heerlike samestellings: 
Naamwoorde met gat as eerste lid: Gatkruiper, gatlekker, gatslag, 

gatskop, gatgogga, gatkant, maar ook adjektiewe/bywoorde soos gatsleg, 
gatvol: ‘Hy doen die werk gatsleg’; ‘Ek is nou so gatvol vir ...’ 

Samestellings met gat as tweede lid:  
S.nw.+s.nw.: strontgat, kakgat, windgat, skelmgat 
B.nw.+s.nw.: dronkgat, banggat, slapgat, hardegat, armgat, stinkgat, 

vuilgat, losgat 
Ww.+s.nw.: drinkgat, suipgat, wipgat  
Dit wil voorkom asof dit ’n lewendige kategorie kan wees wat maklik 

uitgebrei kan word met geleentheidsamestellings soos: skreegat, slimgat, 
kermgat, vergeetgat, en wat nog.  

Of die woorde semanties verwys na persone (Die windgat kom toe hier 
aan …) of eienskappe (Hy is ‘n regte windgat), -gat word gebruik om 
ekstra gevoel aan die uiting te gee. Windgat kan ook lekker as adjektief 
gebruik word: Kan 'n ou windgatter voel?(Hennie van Deventer: SA 
CAR & ROAD NOSTALGIA - Facebook) Hy is op sy windgatste 
vandag. 

Half op sy eie staan ingat (Voorsetsel+s.nw.) “... maar ek is nou 
deesdae so ingat, nikswerd, net soos ’n ou werfbesem waarvan die spriete 
al stomp gevee en uitgeval het.” (Die vaal vêr pad, p. 59, van Karel Nel). 
Uit my studentedae onthou ek ingat as sinoniem vir sleg/goor: ‘Die 
sokkie was maar ingat; daar was nie eers ‘n behoorlike orkes nie.’ 
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Jou gat, man! 
Deur Jarries van Jaarsveld 

 
Is die woord gat nie ’n lekker gebruikswoord in Afrikaans nie! Dis so ’n 
lekker woord dat ek soms spyt is jy kan dit nie oral gebruik nie. Dis nie 
die gat in die grond of die slaggat in die pad of die gat in jou toon as jy 
hom gestamp het nie, nee, ek praat van die woord gat wat in 
gebruiksituasies aangewend word, nie om letterlik te verwys na ’n deel 
van die menslike anatomie nie, maar om ’n spesifieke bedoeling, houding 
of emosie uit te druk. Dis die een met die pejoratiewe, negatiewe 
konnotasie, soos in: “Jou gat, man!” 

Wanneer taalgebruikers in ’n gespreksituasie is, moet die spreker 
telkens beoordeel watter woorde geskik is vir die boodskap maar ook vir 
die gevoel wat hy/sy wil oordra. Daar is soveel veranderlikes wat hy/sy 
moet beoordeel want die woorde moet die regte bedoeling daarvan by die 
hoorder tuisbring. Anders hoekom praat ’n mens dan? Die uiting kan 
letterlik bedoel word, soos: “Grou ’n gat net hierso, dan plant ons die 
boompie hier.” Of figuurlik: “As jy daai brief publiseer, grawe jy vir 
jouself ’n gat.” 

Die woord gat verwysende na die menslike anatomie het self ’n 
negatiewe gevoelswaarde en word dan ook in bepaalde situasies en 
afhangende van gespreksgenote en die situasie verteenwoordig deur anus 
(formeel) of die amelioratiewe agterent, alie, maar ook die pejoratiewe 
poephol. Daarom kan selfs die formele, beskaafde anus nie in enige 
gespreksituasie gebruik word nie. Die volgende is totaal onaanvaarbaar al 
druk dit die gedagte/gevoel van die student uitstekend uit. Die student kan 
nie vir die professor sê: “Professor, u anus, ek verdien ’n hoër punt vir die 
taak,” nie. 

Die twee verwysingsmoontlikhede van die gat onder bespreking word 
mooi geïllustreer deur: Hy sit net heeldag op sy gat en doen niks nie en 
boonop vee hy sy gat af aan wat ek sê. Ek laat dit daar. 

Nou goed. Die pejoratief gat word gewoonlik gebruik vir die oordra 
van negatiewe gevoelens en die bedoeling is dikwels kwetsend of 
neerhalend. Nie altyd nie, byvoorbeeld in situasies van korswel en daar is 
ook positiewe gatte.  

Positief: Ougat (oulik), lag my gat af, geniet my gate uit; bakgat. En 
gelukkig is jy as jy met jou gat in die botter geval het. 

“Jou gat, man!” illustreer seker die direkste gebruik van die negatiewe 
gevoel wat oorgedra word. ’n Mens kan amper die sinonieme op ’n skaal 
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gedurende die implementering van die laaste fase van hulle plan sou 
terselfdertyd die perfekte oplossing wees om hierdie dreigende 
protesaksies effektief te stuit. Hulle strategie sou wees om alles effektief 
tot stilstand te bring omdat alle regerings noodtoestande sou afkondig wat 
menseregte ernstig sou inperk. Vergaderings sou verbied word en byna 
niemand sou toegelaat word om te reis nie. Die meeste mense sou belet 
gewees het om te werk en sou geforseer word om hulself in hulle huise af 
te sonder. Daarom moes die Verlossers so spoedig moontlik die plaag 
bring voordat hierdie wêreldtoestande hulle verhoed om te reis en daar te 
veel struikelblokke gaan wees wat hulle planne verongeluk. Dit is 
hoekom Ronald-hulle se kernspan van wetenskaplikes inderhaas hier na 
Port Elizabeth verskuif is en hulle Martie ontvoer het om ons professor te 
dwing om hulle haastig te help met die laaste mutasie van hulle 
zombievirus.” 

Billy skud sy kop verdwaas. “Hoe sou die Elite hierdie dinge alles 
vermag en wat behels die laaste fase van hulle dominasieplan. Dit klink 
vir my ‘n bietjie vêrgesog.” 

Michael verduidelik: “Die Elite het reeds vir vyftig jaar lank voorberei 
vir hierdie laaste fase van wêreldoorheersing deur sistematies die 
wetenskap, die media, die besigheidswêreld, die gesondheidstelsels en die 
politici heeltemal te oorrompel. Erkenning en vooruitgang was nou 
gegrond op die norms wat hulle instellings afgedwing het eerder as op 
innovasie en ontdekking. Innovasie en deurbraak word eerder gesteel en 
dit wat indruis teen hulle agenda word onderdruk. Die gevolg daarvan 
was dat die verkeerde mense orals in beheer was van elke vakgebied en 
so kon hulle die korrupte wêreld skep en verskans en laat opereer volgens 
hulle agenda. Hulle duiwelse agenda is verberg agter ‘n filantropiese 
vaandel en met dié vrome visie is Jan Alleman gebreinspoel om te glo 
hulle doen eintlik goed. Dit terwyl hulle klein sirkeltjie slegs aan mekaar 
geleenthede gee om opportunistiese skuiwe te maak en hulself bomenslik 
te verryk omdat hulle weet wat voorlê en so word hulle families saam al 
hoe magtiger. Die Elite het die Verenigde Nasies en regerings oorgeneem 
en via die wêreldbanke en die Komitee van 300, ‘n groep magtige 
internasionale maatskappye, die gang van die wêreld oorgeneem. Een van 
die belangrikste rolspelers wat hulle oorgeneem het om hulle agenda te 
dryf, was die Wêreld Gesondheidsorganisasie, die WGO, wat ook van 
kardinale belang was vir hul laaste fase.  

“Intussen het hulle voorberei vir die laaste fase van hulle plan deur 
medikasie, voedsel, water en die lug te besoedel met chemikalieë en 
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entstowwe wat ons liggame kondisioneer vir die tegnologie waarmee 
hulle ons uiteindelik geheel en al gaan oorneem. Ek weet nie of julle al 
gehoor het nie van hoe ons immuniteit verswak en ons liggame met 
chemiese stowwe besoedel word deur die radiofrekwensies van ons 
moderne netwerke nie; van chemiese stowwe wat gereeld deur vliegtuie 
oor sekere stede losgelaat word; van medisyne, entstowwe, voedsel en 
water wat gebruik word om ons liggame gereed te maak en te 
kondisioneer vir wat kom? Weet julle van die baie mense wat ontvoer is 
en op wie geëksperimenteer is net om later uit te vind dat daar goed in 
hulle ingeplant is? Behalwe ons liggame wou hulle ons uiteindelik 
heeltemal afhanklik maak van hulle netwerk wat uiteindelik alles van ons 
wese en ons besittings gaan weet. Hiervoor het hulle die Cloud ontwikkel 
waar alle data uiteindelik gestoor sal word sodat hulle Kunsmatige Brein 
dit eendag kan oorneem. Ek weet nie of julle weet van projek Nightingale 
nie? Hulle was besig om gesondheidsdienste te manipuleer sodat dokters 
alle mediese en genetiese data van hulle pasiënte op die Cloud kan 
vasvang. Die Cloud sou eendag ons almal se adresse en mediese inligting 
ken, ons swakhede, asook ons voorskrifte en behandeling, of ons ingeënt 
is en hulle Kunsmatige Brein sal volgens hulle programmering ons 
outomaties beheer en manipuleer. Verder het hulle ons afhanklik gemaak 
van satelliet-TV en die internet wat inligting betref en dit met hulle eie 
soekenjins en nuuskanale oorgeneem en so beheer hulle uiteindelik wat 
ons glo en watter keuses ons uiteindelik maak. Hulle het virusse en 
entstowwe in die geheim in laboratoriums gemanipuleer en gereed 
gemaak wat hulle sou terughou en op die regte tyd bekend stel. Dit wat ek 
nou genoem het, was net sommige van die voorbereidingswerk waaraan 
ek nou kon dink vir die laaste fase van hulle globale dominansieplan.  

“Die laaste fase was fyn uitgewerk en gebaseer op drie 
implementerings waarvan die tydsberekening afhanklik was van mekaar. 
Die ontwikkeling van hoogs aansteeklike virusse wat op die regte tyd 
vrygestel sou word, die ontwikkeling van entstowwe en die 5G netwerk. 
Die WGO sou sorg dat die virusse effektief oor die wêreld versprei word 
en sou sorg dat die pandemies wat volg, effektief genoeg is deur 
manipulasie van die protokols van die verskillende lande se 
gesondheidstelsels sodat die regerings noodtoestande sou toepas en wette 
aankondig wat heeltemal indruis teen ons menseregte. Nou is hulle 
gereed om sistematies ons bestaande samelewing af te breek en met hulle 
nuwe wêrelddominansie te vervang. Werkloosheid sou die 
wêreldekonomie byna tot stilstand bring omdat die oorgrote meerderheid 
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Nou is sy broer langs hulle pa begrawe. Die ironie van die saak is dat 
hulle nie mekaar geken het nie. Miskien in die lewe hierna sal hulle 
mekaar leer ken. 

Hy hoor ‘n voertuig op die werf stilhou. Dit is ‘n man in ‘n deftige pak 
klere. Hy stap nader en sien hoe die man na alles om hom staar. 

”Kan ek help?” 
Die man grynslag en skud sy kop. ”Ek glo nie jy kan my help nie, 

maar ek kan jou beslis help. Jy is mos Zaine de Koker, nè?” 
Zaine knik. Wie is die man en wat soek hy hier? 
Vervolg volgende week uitgawe 127 
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”As Kaptein nie verlof geneem het om oor sy dogter se dood te rou 
nie, gaan ek ook nie. Kom nou, ons het werk om te doen. Vergeet nou 
van alles en begin deur die saak gaan.” 

Maddy sug en skud haar kop. Sy sal nooit hierdie man kan verstaan 
nie. In haar hart sal sy altyd die geheim van haar ware gevoelens oor hom 
bewaar. Sy het aanvaar dat hy nie te vinde is vir enige tipe verhouding 
nie. Stadig begin sy deur die nuwe saak werk en sy sien dat hy ook 
verdiep geraak het in die papiere voor hom. Sy kan nog steeds nie glo dat 
hy in hierdie kort rukkie meer as net sy waardes verloor het nie. Vir hom 
is familie nou alles en nou is sy enigste broer dood. Hoe hard moet dit nie 
vir hom wees nie! 

Later daardie middag lui Zaine se foon en Maddy sien hoe sy gesig in 
graniet verander. 

”Goed, dankie. Ek sal u oor ‘n paar minute sien. Dankie dat u my laat 
weet het.” 

Hy lui af en staan dadelik op. ”Ek moet dringend iewers heen gaan. 
Sien jou môre op kantoor.” 

Maddy kan net haar kop skud toe sy hom agternastaar. Wat is nou so 
dringend dat hy die res van die middag uit kantoor sal wees? Dan onthou 
sy van sy broer en alles ys in haar. Hy kon haar dit vertel het! Hoe dom 
kan sy wees! Sy spring op en hardloop agter hom die gang af. 

”Wag, ek gaan saam met jou!” 
Zaine draai skielik om en skud sy kop. ”Ongelukkig moet ek die ding 

alleen afhandel. Gaan huis toe, Andrew het jou nodig.” 
Sy steek in haar spore vas en kan net toekyk hoe hy in sy motor klim 

en wegry. 
Dit is reeds skemer toe Zaine uiteindelik by die woonstel instap. Alles 

is afgehandel en die begrafnis vind reeds môre plaas. Hoe gouer dit 
afgehandel kom, hoe gouer kan hy die drade optel en met sy lewe 
voortgaan. Hy plons in die bank neer en vryf oor sy gesig. Môre moet net 
aanbreek en gou agter die rug kom. Miskien moet hy verlof neem en net 
sy kop gaan skoon kry. 

Die oggend staan Zaine op en gaan eers kantoor toe om alles daar af te 
handel voor hy uitgaan plaas toe vir die begrafnis van sy broer. Op die 
plaas is Sannah en Sunny druk besig om alles betyds klaar te kry. Die 
prediker en sy vrou hou voor die deur stil en eers toe die kis in die grond 
is, voel Zaine hoe elke bietjie krag uit sy liggaam vloei. Hy is uitgeput, 
tog is hy dankbaar dat dit afgehandel is. Die prediker en sy vrou het van 
die eetgoedjies genuttig saam met tee en koffie voor hulle vertrek het. 
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van die bevolking gedwing sal wees om hulself in hul huise te kwarantyn 
omdat almal die virusse vrees. Opstand en weerstand is nou gesmoor en 
intussen sal die nadelige 5G-stelsel in die geheim teen ‘n rekordtyd 
opgerig en getoets word terwyl die wêreld gereed gemaak word vir 
entstowwe teen die virusse. Die virusse se doel sal nie net wees om 
menseregte te omseil nie, maar die virusse sal terselfdertyd geblameer 
word vir die nadelige effekte wat die 5G op ons immuniteit het. Die 
implementering van die entstowwe is die volgende stap en regerings gaan 
burgers dwing om hierdie inenting gedweë te aanvaar vir die reg om uit 
kwarantyn te kom en ‘n inkomste te verdien. Die inenting gaan hulle die 
geleentheid gee om ons effektief aan die 5G-stelsel te koppel sodat ons 
nie daarvan kan ontsnap nie asook om ons immuniteit verder te verswak 
vir die virusse wat in die toekoms gaan volg.  

“Intussen word vleis en ander voedselproduksie afgeskaal sodat daar 
tekorte ontstaan en hulle sintetiese vleis en produkte die regte vleis en 
voedselprodukte begin vervang. Terloops, teen hierdie tyd was regerings 
genoop om reuse skuld by die Elite se wêreldbanke aan te gaan om hulle 
werklose, honger burgers te probeer help want die ekonomie het ten 
gronde gegaan. So is die ideale toestande geskep vir hulle globale, 
digitale geldeenheid om nou bekend gestel te word. Net soos ek gesê het: 
saam met die inenting gaan ‘n mikroskopiese opsporingsmeganisme in 
elke persoon geplant word wat uiteindelik gekoppel word aan die 5G-
stelsel want hulle poog om teen die jaar 2030 die wêreld geheel en al te 
beheer met hulle Kunsmatige Brein. Ons sou nie kon werk nie, nêrens 
heen kan reis nie, nêrens kan woon nie, niks kan koop nie, nie mediese 
sorg en versekering kan kry nie, indien dit nie deur die Elite se 
Kunsmatige Brein beheer word nie. 

“Nou is die mensdom gereed vir die laaste stadium. Die suksesvolle 
mense onder ons sal die enigste wees wat maksimaal gebruik kan maak 
van die voordele van die Kunsmatige Intelligensiestelsel. Mense sal 
genoop wees om halfmens en halfmasjien Cyborgs te word en honderd 
persent slawe van die Elite en hulle Kunsmatige Brein te word en selfs 
ons denke sal gemonitor word en indien daar afwykings ontstaan wat 
onaanvaarbaar vir die Elite se programmering is, sal daardie individu 
onmiddellik of georiënteer of geëlimineer  word.” 

Billy skud sy kop. “Goed, nou is ons slawe, maar jy het nog nie 
verduidelik hoe die aarde sou vergaan nie?” 

“Gee my ‘n kans. Ek is nog nie klaar nie. Dit is nog nie die einde nie. 
Net ’n gelukkige klein persentasie suksesvolle mense sal dit kan bekostig 
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om Cyborgs te word. Gewone mense is wel ten volle onder die beheer en 
mag van die Kunsmatige Brein maar hulle kan nie ten volle effektief 
gebruik vir die volle potensiaal van die stelsel nie en sal in armoede en 
ellende leef en dan is die wêreld gereed vir die Groot Oes.” 

Kadin en Billy frons en Kadin vra: “Groot Oes?” 
“Het julle al gehoor van die Crop Circle-fenomeen?” 
Billy knik. “Ek dink jy praat van daardie onverklaarbare patrone wat 

soms in koringlande, ensovoort oornag verskyn?” 
“Dit was die oefenlopies en die voorbereiding vir die Groot Oes van 

die Buiteaardse Intelligensie wat in vennootskap met die Kabaal was. Die 
mensdom sal nou gereed wees vir die Groot Oes. Julle het seker al gehoor 
van die wegraping, wel dit is ‘n verwronge beskrywing van die Groot 
Oes.” 

Billy frons. “Kabaal?” 
“Die Kabaal is die groepie priesters wat eeue gelede hierdie 

vennootskap met die Buiteaardse Intelligensie aangegaan het. Dit is 
hierdie duiwelse Buiteaardse Intelligensie wat via die Kabaal eintlik die 
Elite manipuleer en beheer deur ondergrondse geheime organisasies.” 

Billy vra: “Buitenaardse Intelligensie?” 
Michael knik. “’n Duiwelse super beskawing beheer die Elite via die 

Kabaal se hoëpriesters vanaf ‘n naburige sonnestelsel en wanneer die tyd 
vir hulle Groot Oes ryp is, sou hulle die mensdom kom oes om as slawe 
en organe op die interstellêre swartmark  verkoop te word en terselfdertyd 
ons planeet met hulle hibriede kolonie oor te neem wat vir hulle in hulle 
ondergrondse skuilings wag.” 

Kadin en Billy kyk verdwaas met groot oë vir mekaar voor Kadin 
weer voor haar kyk en vra: “Genade, nou het ek éérs baie vrae, maar ek 
wonder net; jy het nou nog nie Billy se vraag beantwoord oor wanneer 
die aarde sou vergaan nie?” 

Michael glimlag. “Kan julle die kissie onthou wat daardie reisiger 
onder die gletserys ontdek het? Daardie kissie sou slegs ontdek word 
indien die ys duisende jare vroeër smelt as wat normaal is, omdat ‘n 
duiwelse buiteaardse superbeskawing hier inmeng en ons manipuleer om 
die verkeerde tegnologie toe te pas. Vishnu is gewaarsku die oomblik toe 
die towerkissie ontdek is en het dadelik Shiva verwittig om met daardie 
duiwels se planne in te meng. Shiva het die Elite vroegtydig gestuit deur 
Vipracitti te gebruik om die plaag te bring en die Elite se planne te 
verongeluk. Nou kan die Verlossers die oorblyfsels van die Elite en 
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werk toe gaan. Nadat hy vars is na die stort en skeer, stap hy by die deur 
uit. Wat wag vandag op hom? Hy klim in sy motor en ry in die stasie se 
rigting. Dit is gelukkig nog vroeg toe hy sy kantoor instap en hy is 
dankbaar want hy weet die oomblik as Maddy en Kaptein hier instap, is 
sy dag nie meer syne nie. Hy begin van sy papierwerk opvang toe Maddy 
skielik agter hom praat. 

“Ek het verwag dat jy my sou vertrou om jou geheime met my te deel 
nadat jy myne moes uitvind. Ons is kollegas en ek het gedink groot maats 
ook, maar lyk my ek was verkeerd. Jy sal niemand vertrou of in jou lewe 
toelaat nie. Geen wonder jy is nog enkel nie want jy kan nie eers jouself 
in die samelewing vertrou nie.” 

Zain krap sy slaap nadenkend en draai stadig sy stoel om na haar. 
”Glo my, ek het self niks geweet tot onlangs toe nie. Ek is ook nie baie 

trots om ‘n moordenaar se broer te wees nie. Tóg was hy my broer en ek 
kan niks aan die saak verander nie. Kruisig my omdat ek ‘n swakheid het 
om alleen te wees want ek het ‘n hekel aan ’n alewige getwis. Dit is nie 
vir my maklik om alles net so te verduidelik nie, veral in die werksplek 
want mense is geneig om jou agter jou rug te beskinder en sleg te maak. 
Wat jou geheim betref, ek sal nie daaroor uitpraat nie. Dit is jou lewe 
buite hierdie mure en ek respekteer dit. Kan ons nou asseblief die saak 
daar laat en op die werk konsentreer? Hier is ‘n nuwe saak wat ons moet 
ondersoek. Hier, kyk self.” 

Maddy gryp die lêer uit sy hande en gooi dit hard op die tafel neer. 
”Die saak kan eenkant staan en wag. Ons het ‘n groter saak om uit te 

pluis en dit is jou saak! Ons werk nie aan ‘n ander saak voor jou saak nie 
opgeklaar is nie. Begin vertel, ek wag.” 

Hy slaan sy oë neer en druk sy vuiste in sy broek se sakke. Moet hy 
werklik weer die hele onaangename gebeure verduidelik? 

Hy begin haar te vertel terwyl hy by die venster uitstaar. Nadat hy 
klaar is, draai hy om en sien dat sy wasbleek in haar gesig is. 

”Verstaan jy nou hoekom ek jou nie wou vertel het nie. Hoe dink jy 
moet ek voel as dit jou so ontstel?” 

Maddy skud haar kop en gaan op haar stoel oorkant hom sit. 
”Ek is jammer, Zaine, ek het gedink dit is een of ander siek grap. 

Kaptein is reg, jy moet ‘n paar dae verlof neem. Gaan kry jou kop skoon 
en kom dan terug.” 

Hy skud sy kop en gaan in sy stoel sit. 
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Hy haal die brief van sy broer uit sy sak voor hy dit aan haar oorhandig. 
”Miskien kan dit jou oortuig.” 
Sy kyk na die vel papier in sy hand. Versigtig neem sy dit en begin 

lees. Toe sy klaar is, gee sy dit aan hom terug. Goed, sy het dit nie 
verwag nie. Sy kyk weer na die man wat langs haar na die natuurprag om 
hulle staar. 

”Goed, ek glo jou, maar jy kon my gister al daarvan vertel het. Dalk 
kon ek saam jou gegaan het. Zaine. Ek weet nie hoekom nie, maar ek het 
‘n baie sagte plekkie vir jou in my hart gekry.” 

Zaine kyk haar teer aan. Hy moet erken hy voel ook so oor haar. 
”En ek vir jou, meisie, maar gee my eers kans om dinge uit te werk 

voor ons dieper gesels. Kom, ek vat jou terug sodat ek met die nodige 
reëlings kan begin. Ek sal jou weer kom besoek. Laat hierdie donker tyd 
eers verbygaan, assebief.” 

Sy knik stadig en druk sy hand sag. ”Gaan jy omgee as ek by jou wil 
staan in hierdie donker tyd waarna jy verwys?” 

Hy glimlag bly en skud sy kop. Hulle staan op en begin terugstap na 
die huis tussen die bome. Zaine sien die oom op die stoep sit en stap eers 
nader om tot siens te sê voor hy vertrek. By sy woonstel plons hy uitgeput 
op die bank neer en sluit sy oë. Hy het nog ‘n tawwe pad om te stap. 
Skielik lui sy foon en is verbaas toe hy Maddy se nommer sien. Hy kreun 
innerlik voor hy tóg die oproep beantwoord. 

“Zaine, ek sit by Kaptein en ek kan nie glo wat hy my so pas vertel het 
nie. Ek wil dit graag van jou af hoor want dit klink nie vir my heeltemal 
reg nie. Kan jy gou ...” 

Zaine breek vinnig in. ”Jammer, Maddy, ek is uitgeput en het nog baie 
om te doen. Ons kan almal môre gesels voor ons met enige saak begin. 
Ek het nie nou die krag  nie. Sien jou môre op kantoor.” 

Hy druk die foon dood en sit dit dadelik af. Hy sien nie kans om 
verder gesteur te word nie. Hy is regtig uitgeput en voel asof hy vir ‘n 
hele jaar aanmekaar kan slaap. Hy strek hom uit op die bank en voor hy 
mooi besef wat om hom aangaan, sit hy in droomland se wolkies. 

Dit is net na vieruur Maandagoggend toe Zaine skielik regop sit. Hy sit 
sy foon aan en sien dat hy nog genoeg tyd het om klaar te maak voor hy 
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Kabaal geheel en al uitsnuffel en uitroei en ‘n nuwe aarde vir die mens 
skep.  

“Shiva sou nooit ‘n duiwelse beskawing van ‘n naburige sonnestelsel 
toelaat om hulle Groot Oes deur te voer en die aarde oor te neem nie, 
maar sou die Elite daarin geslaag het om die toestande vir daardie duiwels 
se ruimteskepe te skep om ons sonnestelsel binne te dring, sou Shiva 
noodgedwonge sy weermag moes stuur. Die ruimteoorlog wat dan sou 
volg, sou uiteindelik die aarde net so dor en leweloos laat soos Mars. 
Terloops, Mars was eens op ‘n tyd ‘n vrugbare planeet en is ook so deur 
Shiva verwoes gedurende ‘n vorige ruimteoorlog en die meeste kraters 
wat ons vandag op die aarde, die maan en Mars het, is as gevolg van 
daardie oorlog.  

Verstaan julle nou hoekom professor Johan eerder die 
aardverwarmingstorie gebruik het? Is dit nie baie makliker om te verstaan 
en te glo nie?” 
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Santie swaai haar arm mismoedig. ”Dit is presies waarteen ek antie 
gewaarsku het! My ouma is ’n kruising tussen ’n karoodonkie en ’n 
anakonda wat al die lug uit jou longe trek voor jy kan sê: voete vat my 
weg!”  

Hulle staan nog vir ’n sekonde so en besef dan dat van die bure al weer 
besig is om te loer. ”Ek dink die ergste is nou oor, antie, want my ouma is 
enige mens se ergste nagmerrie. Sy sal nou twee keer dink voor sy weer 
hier by antie se huis kom mors.” 

Dan verdwyn die spanning uit haar gesig. 
”Antie die tuin is al sopnat” Sy draai die kraan toe.  
“Kom ons gaan in sodat ons eers tot verhaal kan kom,” laat Linda 

hoor. In die kombuis drink elkeen ’n glas koeldrank. Môre sal sy moet 
skool toe, want Vrydag is sy ook by die huis. Haar ma se roudiens is die 
Donderdag by haar antie se huis. Die Vrydag verloop rustig, maar Santie 
lyk vir Linda baie senuweeagtig. ” 

“Wat is dit nou met jou, kind? Jy loop op en af al die hele oggend. 
Kom sit hier by my dat ek jou vlooie kan vang.” 

Linda kry dit darem reg om Santie te laat lag, en sommer lekker ook. 
”Ek het nie vlooie nie, antie, ek is net bietjie bang want ek het nog nooit 
vantevore iemand so naby aan my begrawe nie.”  

”Jy hoef jou oor niks te bekommer nie, alles is gereed en in orde. Jy 
weet seker jou pa sal nie daar wees nie.”  

Santie sug, vryf met die palm van haar hand oor die tafel. ”Dis maar 
seker beter so, antie, want hoe sal dit nou lyk?”  

Teen namiddag klop daar een aan die deur. Dit is n vreeslike lang 
polisieman. Hy stel hom voor as kaptein Henk Visagie. Hy sê aan Linda 
dat Santie se pa die volgende week voorkom. Santie is in die badkamer. 
Linda nooi die kaptein in. ”Sit maar solank, ek gaan roep Santie gou, sy is 
al amper agtien en ek dink u behoort self vir haar te sê.”  
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4. Onderonsie met die familie 
 

Santie hoor alles en haar hart skeur aan duisend stukke vir die soveelste 
keer. Maar dis haar anties daai! Vir hulle gaan jy nie anders kry nie. Sy 
weet haar ma is dood, maar haar ma was net so lief vir vloek en skel, 
seker maar soos hulle grootgemaak is. Hulle benader altyd mense soos 
helikopters wat deur die lug kom met die doel om te beseer. Sy weet haar 
oupa is al jare gelede dood, hy het baie besighede besit. Haar ouma is net 
met ’n gedeelte agtergelaat. Seker oor hulle so kan vloek en skel.  

Waar haar ouma woon, dit weet sy nie, sal seker nou met die begrafnis 
hoor. Haar antie nooi nie eens vir Linda in nie en Linda kry ook nie veel 
kans om te praat nie. Sy observeer maar net alles en verstaan hoekom die 
kind so vrees ingejaag is deur die familie. Die veiligheid van Linda se 
motor is al wat Santie op die oomblik verkies. Sy sit in die motor asof 
vasgegom.  

”Nou maar, dit is reg, Mevrou. Ek sal sorg dat Santie betyds vir die 
roudiens hier by die woning aankom.” 

”Dis vir ons beter so want ons suster sal nie uit daai moordhuis uit 
begrawe word nie! Hoop daai jong sien sy agterent in die tronk.”  

Linda besef dat sy maar moet ry voordat die vroutjie se bors verder 
warm word en sy nog kragwoorde los hier voor Santie. Die vrou swets en 
skel nog toe hulle daar wegry. 

”Kan antie nou sien hoe vertoon die mense! Ek wil nooit by hulle bly 
nie, dan gaan ek liewer weer huis toe! My ouma is nog tien keer erger as 
haar kinders! Ek wonder baie keer watter soort mense hulle is.”  

Santie is skoon uitasem van al die vertel en angstigheid om daar weg 
te kom. Linda gaan laai vir Santie by die huis af en maak seker dat sy in 
die huis is voor sy wegry om by die polisiestasie te gaan hoor wat verder 
gaan gebeur met haar pa. Sy wil ook by hom hoor oor die huis, wat daar 
moet gebeur.  Sy ry rustig weg van die huis af en wonder hoekom party 
mense so aggressief en plein onbeskof is? “Wel daardie antwoord sal ek 
seker nooit weet nie,” praat sy met haarself soos sy voortbestuur en skud 
haar kop.  

Teen middagete die Maandag is Linda darem klaar met al haar 
rondtes. Sy weet waar sy staan en dat Gawie ’n prokureur het. Die huis 
staan toegesluit en geen familielid mag enige iets daar gaan verwyder nie. 



 18 

Santie het die sleutel en mag daar ingaan soos nodig. Linda en Santie 
berei vir hulle toebroodjies voor en besluit om namiddag in dorp toe te 
gaan om vir Santie ’n begrafnisrokkie te gaan koop. Haar pa sal nie 
vrygelaat kan word nie want dis ’n moordsaak.   

Hulle sit rustig toe Santie uitsak: ”Antie, ek hoop nie my ouma kom al 
vroeër die week in die dorp aan vir die begrafnis nie, ek is tog nie lus vir 
haar nie.”  

”Wat daarvan as sy kom, miskien wil sy maar net kom kyk of jy 
orraait is. Bloed is darem dikker as water.” 

”Ek dink nie antie wil my ouma leer ken nie. Al wat sy sien as daar 
begrafnis is, is geld! En glo my, sy vra nie mooi daarvoor nie. As antie 
dink my ma was lief vir skel, dan weet antie nie wat wag nie, ek sê ma 
net.”  

”Nou goed, maar ’n mens kan mos nie jou familie kies nie. Jy hoef jou 
nie te skaam vir hulle nie.”  

Kort daarna besluit hulle om vining dorp toe te ry om vir Santie die 
rokkie en skoene te kry en hulle koop sommer nog so bietjie 
kruideniersware. Later die middag toe Linda haar besproeiingskrane gaan 
oopdraai om haar voortuin nat te maak, kom Santie uit en laat hoor dat sy 
ook lief is vir blomme en tuinmaak. Hulle gesels nog hiervan en daarvan 
toe daar ’n motor met skreeuende bande voor die hek stilhou. Hulle kyk 
vinnig om en wonder wie ry so vinnig die tyd van die dag. 

”Wat de hek! Wie sal nou so hier kom stop?” roep Santie oorstelp uit. 
“O, genade! Dis my ouma!”  

Haar ouma en haar antie en die antie het ’n lekker dop wyn in. Santie 
mik na die voordeur toe om weg te hardloop en Linda sien die naakte 
vrees op die kind se gesig. Sy maan die kind om stil te staan en te wag tot 
die mense by die hek inkom. Die motordeure word toegeklap en die hek 
word oopgestoot. Linda weet instinktief toe sy die antie sien, wat sy 
nourie dag ontmoet het, dat die ander een die ouma moet wees want hulle 
lyk eenders. Sy is onmiddellik op haar hoede en agtervoete en Santie 
staan half agter haar.  

”Middag, antie, kan ek help?” 
“Help se voet! Jy het jou seker klaar gehelp,” laat hoor die ouma en 

druk amper haar wysvinger in Linda se gesig. Santie praat ewe benoud 
saggies van agter Linda: ”Dis my ouma van wie ek antie vertel het. Ek 
gannie met hulle saam nie.” 
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”Meisiekind, ek het nie jou voorstellery nodig nie. Ek kan vir myself 
praat, my spraak is nog lank nie op nie. Ek is haar ouma Hettie van haar 
ma se kant af. Jy moenie alles glo wat die mense praat nie.”  

”Kan ek van enige hulp vir u wees? Ek is Linda, ek hou skool hier op 
die dorp en sien om na Santie se belange.”  

”Man, moenie vir jou hier staan en dom hou nie, my naam is nie 
verniet Hettie nie! Wel, ek hettie hierheen gekom vir jou stories nie.”  

”Antie Hettie, kan ons asseblief ingaan en ordentlik praat.”  
”Wil jy nou hier state sê ek het nie maniere nie? Ek is hier oor my kind 

se huis en die ou paar aardse besittinkies wat sy gehad het.”  
”Antie moet dit maar by die polisiestasie gaan uitvind. Ek sien net om 

na Santie se daaglikse behoeftes, verder hanteer haar pa se prokureur 
alles.” 

”Die vuilgoed, maar so het hy geld vir ’n prokureur, maar my kind 
moes met skrêps oor die weg kom, die hel-pen! Hy sal sien wat ek met 
hom gaan maak, hulle moet my mos getuiebank toe roep.” 

Sy kom nader en druk amper weer haar vinger in Linda se oog. “Man, 
julle is almal ’n klomp skelms, kyk net so waar julle kan geld maak om 
weerlose kinders uit te vreet.” 

Linda se kraag is besig om styf te trek om haar keel. Sy was nog nooit 
so beledig nie! Wie is die mense? G’n mens kan dit hou nie. Niemand kry 
’n woord in nie. Die ouma is soos ’n stoomroller. Sy praat en swets 
aanhoudend dat die spoeg spat. Santie het haar nie verniet gewaarsku nie, 
anders weet sy nie wat sou sy gedoen het nie.  

”Ouma of antie of wat hulle ook al vir u noem, verlaat asseblief my 
plek!”  

Sy stamp haar voet op die grond. “Ek gaan nie langer toelaat dat u hier 
inkom en so beledigend teenoor my optree nie. Wat het ek aan u gedoen? 
Ek bel die polisie.”  

Die ou vrou skuifel weg van Linda af en beweeg na die hek toe. Santie 
se antie, half gedrink, probeer ook nog n laaste woord inkry: ”Ek het mos 
geweet die ou skooljuffrou het die kind opgemaak teen ons want hoekom 
wil sy nou die polisie op ons sit?”  

Hulle loop by die hek uit en die ouma klap die hek toe. ”Jy gaan weer 
van my hoor, juffroutjie! Moenie dink dis die laaste sien van my nie! My 
kind se bloed en sweet gaan jy nie vreet nie.”  

Santie en Linda staan daar ewe oorstelp en asvaal van die skok. Wat 
het nou net hier gebeur, wonder Linda. Die motor trek weg dat die stof so 
staan.  


