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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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  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 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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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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 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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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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 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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The Politically Incorrect report 
A weekly column by Anton Pan starting edition 121 
 
The Politically Incorrect report 
A weekly column by Anton Pan starting edition 121 
Interim report 2 – Stranger than fiction 
The mid twenty refaced 007 image of Anton Pan presents this disturbing compilation of 
informative video to open your eyes of what is happening right under your nose... 
 
The documentary 
https://www.bitchute.com/video/uQMUKUcusbW1/ 
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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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Hy ontvang die blink silwerhouer en kyk die motor lank agterna. Hy 
stap na die kerkhof en plaas die houer op sy pa se graf voor hy omdraai 
en wegstap. 

Daardie middag sit hy langs Teresa op hulle stoep en die stilte hang 
tussen hulle. Hy voel haar krag wat sy na hom uitstuur en hy drink dit 
soos ‘n spons op. Vandag was ‘n lang en deurmekaar dag. Dit het hom 
emosioneel getap. 

Nou sit hy so rustig langs ‘n pragtige meisie en daar is geen woorde 
tussen hulle nie, net die uitgerekte stilte. Is dit hoe dit voel om jou 
sielsgenoot langs jou te hê waar woorde nie saakmaak nie. Geen niks nie, 
behalwe julle samesyn? Hy voel haar kop sag op sy skouer rus en haar 
fyn handjie in syne kruip. 

“Zaine, ek wil saam jou oud word en die jare saam met jou stap. Met 
alles wat jy moet deurmaak, wil ek aan jou sy wees. Jou trane, jou lag, 
jou hartseer en jou geluk, in alles wil ek langs jou sy wees en vir jou ‘n 
warm huis bied om na terug te keer elke dag. Sien jy kans daarvoor?”  

Hy kyk sag na die meisie langs hom en weet dat sy hart het nou ‘n 
tuiste gevind. Ja, ‘n veilige hawe waar hy anker kan gooi elke aand. 

”Wil jy my voorspring deur my eerste te vra om te trou? Ek het dan 
altyd gedink dit is die man wat die vrawerk moet doen?” skerts hy. 

Sy trek haar sagte lippe op ‘n tuit en skud stadig haar kop. 
“Nee, ek vra jou nie om met my te trou nie, maar ek wil hê dat jy weet 

hoe ek voel. Jy kan my vra sodra jy reg is eendag. Net nie wanneer ons 
grys en reeds oud is nie. Reg so?” skerts sy terug. 

Hy voel hoe die warmte in sy hart kom lê en knik dan stadig voor hy 
sag haar lippe opeis. Dit waarteen hy nog altyd gestry het, verswelg hom 
nou. Net die toekoms sal weet wat vir hulle voorlê.  

Op hierdie oomblik is hy gelukkig en het daar vrede in sy deurmekaar 
gemoed gekom. 
 
Die einde 
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Bloedspoere van Wraak 
Begin uitgawe 112 

 
Hoofstuk 17 
 
”Waarmee kan ek help, meneer, uh ..? ”Die man glimlag en haal ‘n swart 
aktetas uit die motor voor hy nader staan. 

”Ek is Pieter Smit, Johan de Koker se prokureur. Ek het in die koerant 
gelees van sy dood. My innige meegevoel. Mag ons iewers privaat gaan 
gesels?” 

Zaine kyk die man stip aan. ”As u nie omgee nie, meneer Smit, ek is 
uitgeput en nie nou lus vir enige geselskap nie.” 

Die man staan regop en weier om toe te gee. ”Ongelukkig kan dit nie 
wag nie. Die saak moet afgehandel word.” 

Zaine wys moedeloos met sy hand na die stoep waar hulle kan sit en 
gesels. Pieter neem langs die tafel plaas en haal dokumente uit die tas wat 
hy aan Zaine oorhandig. 

“Dit is u broer se testament en ook ander dokumente wat u direk raak. 
Soos u kan sien, bemaak hy alles aan u sou iets met hom gebeur op die 
voorwaarde dat u sy wense nakom. Hy het twee versoeke gerig. Een is 
dat u julle moeder se as oor die plaas sal uitstrooi en die ander versoek is 
dat u julle moeder se huis nie mag verkoop nie en dit slegs mag 
uitverhuur. Sy polisse en ander bates is nou u s’n en u kan daarmee maak 
net wat u wil.” 

Zaine kyk na alles wat daar genoem word voor hy opstaan en na die 
lae muurtjie beweeg. Met sy een voet gaan hy op die muurtjie staan en 
rus met sy arms op sy knieg. 

Hoekom het sy broer dit gedoen? Hom eers laat bloed ruik en nou 
skielik alles aan hom bemaak? Hy is bly hy kan sy moeder se oorskot, al 
is dit as, hier oor die plaas kom strooi waar sy hoort. Maar hy weet nie 
eers hoe die huis lyk nie! Hy draai stadig om en kyk die man in die 
donker pak klere stil aan. 

”Nou goed, ek stel u aan om die huis te verhuur. Die ander bates en 
polisse se geld word tussen die slagoffers se familie verdeel, ek wil geen 
deel daarvan hê nie. Is die saak nou afgehandel? Ek het ander afsprake 
wat nagekom moet word wat nie langer kan wag nie.” 

Die man knik en wys waar Zaine moet teken voor hy alles in die tas 
pak, sy hand uitsteek en hom groet. 

”U moeder se as is in my motor. As u saam my sal stap, asseblief?” 
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Die Skrif van Onheil reeks – Boek 2 
Riller deur Anton Pan 
 
Die Missie 
Begin Uitgawe 118 
 

11. Die mensvreters 
 

Die soldate vries almal terwyl hulle stip luister en daar is dit weer! Iets 
vroetel aan die handvatsel van die slaghuis se agterdeur.  

Leo wonder: “Miskien is dit die eienaar van die slaghuis?” 
Joss gee instruksies: “Reg, Recce en Leo, kom saam! Ons gaan kyk 

wat aangaan! Die res van julle dra alles uit en laai alles so gou moontlik 
op die bakkies. Ben en John, dek julle die gangetjie vanaf die ingang van 
die slaghuis sou ons haastig uitgestorm kom.”  

Joss is eerste by die agterdeur met Leo en Recce wat volg. Dis nog 
gesluit met die sleutel in die slot maar iemand draai aan die handvatsel en 
druk met mening teen die deur. Joss sluit die glasskerm voor sy gesig, 
gaan sit op sy hurke, wikkel die sleutel so stil as moontlik uit die slot en 
probeer deur die sleutelgat loer. Daar beweeg iets voor die gat maar hy 
kan niks sien nie. Hy hoor net ‘n vinnige in- en uitsnuif asof ‘n roofdier 
die reuk van ‘n prooi deur die sleutelgat gekry het. Daar is aggressiewe 
gromgeluide en ’n geblaas soos ‘n nes pofadders wat versteur is. Joss hou 
aan loer met die hoop hy iets gaan sien maar skielik is daar ‘n harde 
geblaas deur die gat sodat ‘n bloederige, slymerige spatsel op sy 
glasskerm sy visie versper en hy verskrik wegspring. 

Joss draai na Leo en wys na die bloederige speeksel. “Lyk my ons 
mensvreters ruik en grom soos honde vir prooi deur daardie sleutelgat en 
een van hulle het my so wragtig soos ‘n spoegkobra deur daardie 
sleutelgat gespoeg.”  

Joss kan byna niks sien nie en hy voel haastig en vind sy 
ontsmettingsmiddel in ‘n spuitkannetjie in een van sy voorste sakke en 
spuit oor sy glasskerm en vee dit met ‘n lap uit ‘n ander sak af. Hulle is 
goed voorbereid. Hy het skaars die goed weggesit toe ‘n harde slag die 
agterdeur tref. Hulle ruk van die skrik en dan word die deur gestraf soos 
hy aaneen bestorm word en die een slag na die ander hom tref. Joss wys 
hulle moet hulself so veel moontlik afstand gee en hulle beweeg terug tot 
heel aan die oorkant van die vertrek tot by die gangetjie wat buitetoe lei. 
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Hulle wag met hulle gewere slaggereed en gespanne vir die deur om 
uiteindelik mee te gee.  

Die deur bars oop en tref die muur met ‘n harde slag en ‘n middeljare 
man struikel woes die slaghuis binne maar kom weer orent met bondels 
mans wat volg. Hulle gluur en storm vreesloos en waansinnig grommend 
op die drie gewapende soldate af. Leo word yskoud. Dit voel asof die tyd 
stilstaan terwyl hy die aardige toneel probeer verwerk. Daar is bloed wat 
sypel uit die hoeke van hulle oë en monde en hul vuil klere is oortrek met 
vars en ou bloedvlekke. Hulle lyk desperaat en die gesigte is vertrek van 
woede en bloeddors met die snaaksste bloedbelope oë. 

Die R5-gewere weergalm saam en die patrone skeur en ruk 
meedoënloos gate deur die voorste waansinnige aanvallers sodat hulle 
bloed oor hulle makkers en die mure en tafels spat. Die aanval word 
aangedryf deur die malende stroom volgelinge wat nog by die agterdeur 
in krioel. Die verskrikte soldate besef hierdie aanvallers is onstuitbaar en 
alhoewel die koeëls meedoënloos deur die voorstes skeur, beur hulle 
vasberade vorentoe soos gevoellose zombies tot hulle vermink op die 
vloer beland en met die laaste bietjie lewe oor vorentoe kruip. Nuwe 
aanvallers wurm ongeduldig by die agterdeur in en ‘n oneindige, 
onstuitbare stroom stoot die monsters vorentoe bo-oor die voorste dooie 
aanvallers. Die soldate besef geen wapen gaan hierdie aanval stuit nie. 
Daar is net te veel. 

Joss skree instruksies: “Ek sal skiet! Roer julle gatte en gee pad. Ons 
moet hier uit of ons word oorval. Die goed gaan nie ophou kom nie.” 

Recce en Leo hou op skiet en hardloop haastig deur die gangetjie 
terwyl Joss hulle retirerend volg. Hy glip vinnig sy volgende magasyn in 
en is net betyds om die eerste aanvallers met outomatiese vuur te stuit 
sodat die lyke vinnig opstapel in die dun gangetjie. ‘n Muur dooies stuit 
die aanvallers vir ‘n oomblik. Joss draai om en hardloop en terwyl hy 
uithardloop, trek Ben en John los op die eerste aanvallers wat in die 
opening verskyn.  Almal hardloop nou buitentoe en spring in die bakkies 
en een vir een vertrek hulle dadelik met skreeuende bande die straat af. 
Die mensvreters peul by die slaghuis uit. Sommiges spring teen die twee 
laaste bakkies op en probeer vasklou maar word uiteindelik afgeskud en 
dan is die bakkies met die pad af weg en laat hulle ‘n groep mensvreters 
in die straat agter. 

Hunter het die hele tyd stilletjies gesit en wag in sy bakkie. Hy het dit 
nie durf waag om te probeer padgee nie, want dit sou sy teenwoordigheid 
verraai het. Al wat hy kon doen is om te wag tot die besoekers klaar was 
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Voorblad deur Gert van Jaarsveld 
 
Nou beskikbaar in boekwinkel 
https://payhip.com/b/VH6K 
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“Ek wil nou net konsentreer op die jaar se eindeksamen. Ek voel so 
opgewonde en optimisties, dis asof ek n tweede kans gekry het. Ek wil dit 
nie opfoeter nie.” 

Dan glimlag sy skielik skaam. 
”Antie, Woensdag toe ek by die skool was, het mnr. Rabie vir ons 

gevra of ons al metgeselle het vir die matriekafskeid. Dis al amper 
Oktobermaand en ek is te skaam vir seuns.”  

Linda lag bo uit. 
Vervolg volgende week uitgawe 129 
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en padgegee het voordat hy ook sy ry sou kry. Hulle lyk soos goed 
opgeleide huursoldate wat baie beter as hy bewapen is en hy wonder waar 
hulle daardie uitrustings gekry het. Dit lyk asof hulle deeglik voorbereid 
was vir enige gebeurlikheid. Toe het Hunter gesien hoe die meeste van 
hulle met die sakke wat hy in die koelkamer gelos het, uitgehardloop 
gekom en opgelaai het voordat die skote geklap het en die vyf laaste 
soldate ook by die slaghuis uitgestorm het met hierdie waansinnige 
gepeupel op hulle hakke.  

Hunter kyk die bakkies agterna soos hulle wegjaag. Hy moet maar 
wag tot hulle heeltemal weg is voor hy ry. Intussen bestudeer hy die 
snaakse aanvallers in die straat. Waar het hulle so skielik vandaan gekom 
en is dit net hierdie groep? Daar het baie by die slaghuis uitgepeul maar 
uiteindelik besef hulle die soldate is weg en nou begin hulle teruggaan in 
die slaghuis in. Daar lê drie doodstil in die pad en Hunter sien hoe vier 
van die bebloede monsters die gewondes of dooies aan hulle bene begin 
sleep terug slaghuis toe en binnetoe verdwyn. Hunter verkyk hom aan die 
snaakse bewegings van hierdie eienaardige mense. Hulle loop al hoe 
meer gebukkend en verberg hulle gesigte tot hulle al haastiger terugvlug 
slaghuis toe. 

Daar is een man naby aan Hunter se bakkie wat ook koponderstebo 
mik om terug te keer slaghuis toe maar dit is asof iets sy aandag trek en 
hy kom uiteindelik nuuskierig gebukkend nader geloop. Hy kom tot 
teenaan Hunter se venster en snuif al met die gleuf langs asof hy Hunter 
ruik. Hunter hou sy pistool gereed teen die ruit en leun weg van die deur. 
Die man buk en snuif soos ‘n hond by sy venster terwyl Hunter hom 
bestudeer. Daar sypel straaltjies bloed aaneen uit die hoeke van sy 
bloedrooi oë en mond. Dis asof hy slegs gefokus en geïnteresseerd is op 
die reuk wat hy soos ‘n roofdier hier by die venster waarneem. Hy knip 
sy bloedrooi oë aanhoudend en later meer gereeld en dit lyk asof hy 
sukkel om hulle in die buitelig oop te hou. Uiteindelik is dit asof die lig 
sy oë te erg irriteer en hy verberg sy gesig met sy arm, draai weg, 
strompel haastig terug slaghuis toe en verdwyn ook in die donker 
opening. 

Dinge kom stadigaan bymekaar en Hunter besef hoekom die strate so 
leeg is. Gedurende die aande is hier miskien heelwat bedrywighede. 
Hierdie mensvreters is ligsensitief en die son jaag hulle uiteindelik terug 
na hulle donker nes en heel waarskynlik rus hulle daar tot dit donker 
genoeg raak buite. Hulle instink en sintuie oorheers heeltemal hulle sinne 
soos roofdiere en hulle was so desperaat om die besoekers in die hande te 
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kry dat outomatiese gewere en die sonlig hulle nie eers kon stuit nie, maar 
toe hulle besef die besoekers is weg het die sonlig hulle weer geleidelik 
teruggejaag na hulle donker skuilings. Miskien het die besoekers net te 
veel geraas gemaak of dalk het hulle die vars mensebloed geruik en dit 
het hulle laat ontwaak en dit het die aanval veroorsaak. 

Hunter besluit hy sal 360-grade skerp kolligte op sy bakkie moet 
aanbring. Hy moet ook ’n baie sterk koplamp kry. Die skerp ligte behoort 
die goed weg te hou indien hy noodgedwonge in die nag moet 
rondbeweeg. Volgende keer as hy die dorp in die dag besoek, sal hy 
donker plekke baie versigtig moet nader en alles wat hy doen, sal hy baie 
stilletjies moet doen. 

Vervolg volgende week uitgawe 129 
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die ander bank in die voorkamer om te slaap. So gaan hulle genadiglik die 
vergetelheid in, slaap goed en word Sondag vroeg lyfseer wakker. Santie 
wat voor Linda wakker word, het lus om vir Linda skrik te maak.  

”Goeiemôre, juffrou! Hoe gaan dit vandag?” Linda skrik haar boeglam 
vir die harde stem, sy het gedink die kind slaap nog.  

”Ek kannie op nie, jy sal my moet kom help,” kreun Linda van die 
styfheid. Sy moes heelnag so opgekrimp lê en nou betaal sy die dure prys.  

”Antie kon my mos wakker gemaak het, gisteraand”  
”Nog nooit gesien nie! Jy het darem te lekker geslaap. Soos ’n klein 

babatjie.” 
”Wat! Het ek nie gesnork nie? Antie wil nie weet hoe lelik ek lyk as ek 

slaap nie.” “Aag wat, party mense snork maar eintlik net om vir dié wat 
nie kan slaap nie, te vertel, kyk nou slaap ek darem lekker, en jy kannie 
slaap nie,” spot Linda met haar. ”Nou jok jy darem ook. Jy het die 
pragtigste ou gesiggie soos ’n poppie as jy slaap.”  

”Nou maak antie my skaam, kom ons gaan eet eers iets voor ons gaan 
bad en aantrek. Ons werk mos nie vir ’n baas nie, dis ons eie tyd.”  

Hulle skerts en gesels al te lekker. Santie praat glad nie oor die 
begrafnis nie en Linda besluit om haar net so uit te los. Môre is weer 
skool, dan moet Santie weer die wêreld in die oë kyk en almal se vrae 
beantwoord. Hier kan sy ontsnap en weer haar lewe bymekaarkrap wat so 
rondgesketter lê. Sy gun haar dit, sy los haar uit totdat sy voel om te gaan 
krap daar in haar binneste en oor dit te praat wat sy daar in haar hart wil 
uitpak. Die res van die dag gee Santie aandag aan haar skoolwerk. Dis 
haar matriekjaar en sy het baie om in te haal. Gelukkig het sy nou meer 
rustigheid en stilte om haar om te konsentreer, Linda is ’n goeie 
onderwyser en het belowe om haar te help waar sy kan. Sy dra vir haar 
koeldrank en koekies aan terwyl sy sit en leer. Die skootrekenaar in die 
huis by Linda maak dit ook baie makliker vir haar om navorsing te doen 
en om haar projekte klaar te maak. Santie is sommer baie lus om haar 
skoolwerk te doen, sy kan nou navorsing doen en haar take voltooi.  

”Jinne, dis soveel makliker om my take en projekte klaar te maak met 
internet in die huis! Ek moes altyd so sukkel.” Linda sien Santie omtrent 
vir die res van die dag nie. Later roep sy na haar en sê dat sy haar brein 
bietjie moet laat rus.  

”Ek kom, antie, maar dis so lekker om self navorsing te doen, ek 
kannie ophou nie.” 

 ”Ek weet, maar ’n mens moet nie jou brein ooreis nie.” 
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Vir die eerste keer besef dat sy ’n jongmeisie geword het! Die nuwe 
rok, skoene en die ander haarstyl, laat lyk haar ouer of miskien nie! Sy 
het net nooit belanggestel in hoe sy lyk nie. Daar was nie tyd nie. Sy was 
haar ma se babawagter, daar was nie tyd om ’n tiener te wees nie. Sy trek 
uit en gaan sit in die voorkamer by Linda. So sit hulle in stilte vir n hele 
tyd en kyk net na die televisie.  

Later die middag hoor Linda weer die polisiebakkie voor die hek 
stilhou en gaan tot by die hek. Dis Henk, hy het net kom seker maak of 
hulle orraait is, want hy het verneem van Santie se ma se begrafnis.  

”Kan ek inkom?”  
”Natuurlik,” sê Linda, “Santie is in die voorkamer.”  
Henk vat aan haar hand en betuig sy innige meegevoel want hy weet 

dat haar pa in die tronk is en dat dit baie moeilik vir haar moet wees. Sy 
het alle ondersteuning nodig.  

”Julle moet maar op my nommer druk as julle hulp nodig het. Ek is 
altyd beskikbaar. Nou maar, dan loop ek eers weer. Ek wou darem net 
kom seker maak als is reg.”  

Hy ry weg en Linda wonder van wanneer af die polisie sulke ekstra 
moeite vir die publiek maak, maar hy is seker maar een van dié wat die 
ekstra bietjie doen, dink sy. 

”Santie, wat eet ek en jy vanaand?” 
”Worsrolletjies is reg, antie. Ek het sommer altyd Saterdagaande vir 

my dit gemaak as ek alleen was.” 
”Onthou, jy is nou nie meer alleen nie. Ek sal altyd by jou wees solank 

as wat ek nog lewe. Jou pond is nou ’n ons, onthou dit. Kom, trek vir jou 
skoene aan dan gaan koop ons vir ons ’n pizza.”  

Dis ’n lekker aand in die dorp en hulle koop sommer vir hulle roomys 
ook. ”Môre is Sondag, ons twee gaan lekker laat slaap.”  

By die huis sit hulle n lekker aksiefilm in en eet roomys en pizza. 
Linda het juis die film gekies om Santie se aandag bietjie af te lei en sy 
koes voorwaar vir die aksie en geraas van die film. Vir n oomblik vergeet 
sy van alles.  Die film is klaar en Linda sit die televisie aan. Sy het 
aangeneem dat Santie nou gaan slaap, want sy het opgestaan, haar 
slaapklere gaan aantrek en langs Linda op die bank kom sit. Linda het 
niks gevra nie en haar net so gelos. Later het Linda gesien dat sy met haar 
kop op haar skouer aan die slaap geraak het.  

Linda is so hartseer oor haar ‘meisiekind’ wie se hart so stukkend is en 
saggies begin huil. Sy staan op, gooi haar toe met n kombers en sit die 
televisie af. Toe gaan haal sy vir haarself ook ’n kombers en gaan lê op 
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Beloftes aan myself 
Jeugverhaal deur Chantel Vergotine 
 
5. Die begrafnis 
 
Santie groet die man beleefd, hulle gaan sitkamer toe en hy deel met 

haar die nodige inligting. Daarna staan hy op en hy groet vir Linda en 
belowe dat hy enige verdere nuus onmiddellik onder hulle aandag sal 
bring. Linda is bly die kaptein was hier want sy sien nie kans daarvoor 
om elke keer te gaan hoor hoe ver die saak is nie. Sy wil nie vir Santie 
verdere stres veroorsaak deurdat sy gereelde kontak met haar pa maak 
nie.  

Linda help vir Santie haar hare droog kry en daarna was sy self ook 
haar hare, hulle eet aandete en Linda sit vir hulle die televisie aan. Sy het 
springmielies gemaak soos sy altyd vir haarself op ’n Vrydagaand bederf 
het asof sy in die bioskoop is. Hulle is gemaklik aangetrek en geniet dit 
nou om bymekaar te wees. Hulle skop hulle skoene uit want dit is 
bioskooptyd. Hulle stry kamstig oor watter tipe film hulle gaan kyk, maar 
stem saam. Geen tranetrekkers vir vanaand nie. 

”Dis lekker, antie. Antie moet ophou om my so te bederf! Ek kan sleg 
gewoond raak aan sulke bederf.”  

Die komedie was oor Leon Schuster en sy manewales, hulle het gelag 
dat die trane loop, so ontspanne was albei lanklaas. Hulle gaan slaap 
vroeg, Santie het nog lank wakker gelê, sy dink: “Sommer onnodig. Lag 
kan tog nie ń mens uit die slaap hou nie.” Uiteiendelik dommel sy weg. 

Saterdagoggend maak Linda vir hulle ontbyt en help om Santie se hare 
reg te maak. Sy help haar ook om die nuwe rok se ritssluiter toe te maak. 
Teen tienuur is hulle heeltemal uitgesorteer en ry na die huisdiens toe. 
Die mense staan klaar in die pad en binne in die looppaadjie. Hulle klim 
uit en Linda sê vir Santie dat hulle in die huis in moet gaan voor die lyk 
kom. Hulle is net in toe die lykswa kom. Santie staan styf teen Linda en 
en Linda hou haar hand styf vas. Die lyk word in die huis ingevat en die 
predikant begin met die huisdiens. Die lykbesorgers het die bo-kant van 
die kis oopgemaak sodat die mense wat graag van Katryn afskeid wil 
neem, haar maar kan kom groet. Katryn lyk baie rustig in die kis, dit lyk 
of sy slaap. Linda vra vir haar of sy haar ma vir ’n laaste keer wil sien. Sy 
lyk onseker en Linda sê vir haar dat sy saam met haar sal gaan. Almal se 
oë is op Linda en Santie gerig toe hulle nader aan die kis stap. Santie vat 
liggies aan haar ma se gesig en toe kan sy die trane nie keer nie. Sy huil 
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bitterlik en hartverskeurend. Linda vat haar uit en help haar in die motor 
sodat hulle by die kerk kan kom. 

Die kerkdiens het goed verloop. Haar ouma het so ń lang toespraak 
gelewer en gemaak asof sy so ’n wonderlike ma was, die mense het 
naderhand ongeduldig begin rondvroetel. 

Santie is sommer vies en wens alles kan nou net oor wees sodat sy 
terug kan hardloop na die beskerming van Linda se huis. Na die 
teraardebestelling gaan almal na die gemeenskapsaal vir ietsie te ete. 
Santie vra vir Linda of hulle maar kan huis toe gaan want sy is moeg. 
Eintlik ’n leuen, maar Linda weet en sien dat Santie genoeg gehad het van 
al die mense wat kom drukkies gee en die meeste van hulle gee tog nie 
vir haar om nie, nee, hulle is maar net hier om te kom kyk of enige drama 
gaan plaasvind en hoe Santie gaan optree. Santie wens sy kan dit uitskree 
en sê hoe sy oor hulle almal voel! Hulle het tog nie regtig vir haar ma 
omgegee toe haar ma so dronk op die strate se hoeke gelê het nie. Sy het 
altyd haar ma loop soek by die smokkelhuise as dit donker raak. Sy 
onthou die een nag wat ’n jong haar ma se kakebeen afgeslaan het, haar 
wit bene was vol skraapmerke soos die vullis haar ma gesleep het. Sy het 
vir dae lank smiddae na skool deur die strate geloop en soek of sy nie die 
vuilgoed kon kry nie, so asof sy die monster kon vang of slaan. ’n 
Vreeslike benoudheid het haar altyd beetgepak as sy nie weet waar haar 
ma was nie en of haar ma dalk iewers dronk lê nie. Meeste van die tyd het 
haar pa nog haar ma geslaan ook as sy met haar ma natgepie by die huis 
aankom oor haar skouer. Sy het geweet hy gaan haar slaan, daarom het sy 
maar altyd haar ma in die pakhok gaan wegsteek, maar haar ma het altyd 
so ’n geraas gemaak deur te lê en vloek en skel vanuit die hok.  

Sy het probeer keer, die Here weet alleen, maar kon nie altyd nie. Haar 
pa was te sterk, dan het sy maar weggehardloop en buite gesit in die nag 
tot hy klaar met haar ma baklei het. Sy kan nou nog hoor hoe haar ma na 
haar roep. Somtyds in die nag as ander mense baklei en sy hoor iemand 
skree, dan vlieg sy uit die bed en angstigheid wil haar oorval.  

”Santie, luister jy na my, ons kan maar ry as jy net wil inklim,” roep 
Linda, maar Santie dink daaraan hoe mense altyd gedink haar ma was 
alleen die skuldige! Sy weet van alles en het alles gesien. Sy kyk ’n laaste 
keer terug na die mense wat nou sit en eet en gesels en klim in die 
motor. Hulle ry in stilte terug na die huis toe. Soos gewoonlik gaan hulle 
reguit kombuis toe, daarna is sy kamer toe om te gaan uittrek maar 
voordat sy uittrek, kyk sy na haarself in die spieël.   


