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The mission The Script of Evil series Book 2 
 
1. The beginning 
 

“I am going to drive in while Francois will be watching me 
through his gun’s telescope and keep radio contact with me. I 
will hand myself over to the commanding officer and ask to 
negotiate with Morrison.” 

“It is a big gamble, Nico. Much can go wrong.” 
 
BLOEDSPORE IN DIE SAHARA 
5. El Dowla se Wraak Deel 2 
 

’n Storm breek skielik oor hulle los. Die middelpunt daarvan is 
die Rus Kaproeski en dit gebeur alles so snel, dat dit party van 
hulle ’n rukkie neem om te besef wat aan die gang is. 

 
Die wraak is myne! 
10. Schoonraad 

 
Jou lae vark, dink Hannes toe Schoonraad by die deur uit is. 

Terwyl ek in die tronk sit, lê jou gesteelde geld veilig in ‘n 
eiendom. 

 
Bevrore hart 
6. Ontnugtering 

 
Amanda luister nie verder nie. Sy vlug. Deur die huis, deur 

die winkel, die straat in terwyl trane oor haar wange stroom. 
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Deur die loop van die dag het Amanda haar voorgeneem dat as iemand 
hom sou verlei, sou dit sy wees. Hy was hare. Sy was smoorverlief. Dit 
was Vrydag. Saterdagmiddag sal sy die paadjie deur die bos vat en kyk of 
sy hom in die hande kry. 

Sy was skaars in die bos die volgende middag of daar staan hy voor 
haar. Sy het stadig nadergestap, die bravade van haar voorneme het 
skielik gekrimp tot ‘n bol onsekerheid. 

“Ek was juis op pad na jou toe.” 
“Hoekom?” 
“Ek wou kom dankie sê vir gister. En ek wou sê …” 
Sy stem het hom begewe. Sy het nadergestap en haar arms om sy nek 

geslaan soos sy gesien het haar suster maak. Toe maak sy haar oë toe en 
hou haar mond vir hom om te soen. En toe voel sy sy lippe eers sag op 
hare, dan al harder en driftig. Sy druk teen hom aan en voel hoe sy arms 
om haar vou en haar styf vashou. Sy het gewonder wat sy volgende moet 
doen. Sy hand vat en op een van haar borsies sit? Maar toe voel sy hoe hy 
ruk. Die volgende oomblik het hy uit haar omhelsing losgeruk en 
weggehardloop. 

Maandag was hy nie by die skool nie. Sy het gehoor hy en sy pa is 
weg. Sy was bly Olga het hom nie gekry nie. Sy het die paar intieme 
sekondes saam met hom gekoester, dit as ‘n kosbare kleinood diep in haar 
hart gebêre en deur die jare steeds verlief gebly op die skraal, skaam seun 
van die sendeling. 

Dalk was of is dit sleg, sy weet nie. Maar Cohen? Hy is haar 
werkgewer en goed vir haar, maar sy is nie emosioneel by hom betrokke 
nie.  

Mev. Cohen se beskuldiging is gegrond op ‘n infame onwaarheid. 
Vervolg volgende week uitgawe 64 
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Hy het haar skielik gelos, oorbluf deur die sterk reaksie. 
“En ek wil more huis toe gaan.” 
Hy het saggies gevloek, omgedraai en geloop. 
Die volgende dag het iemand daar aangekom en sy kon saamry. 
Dit het in haar gehuil oor die geleentheid wat hy van haar weggevat 

het. Sy wou soveel sien en leer van die wêreld. Sy wou so graag glo dat 
sy iets meer kan wees as ‘n armoedige houtkappersdogter in ‘n agterlike 
kamp. Sy wou iets anders wees as die slegte meisies wat sy geken het 
soos haar suster en Olga. 

Maar na sy terug was, het sy haar drome lewend gehou. Sy moes weg! 
Sy moes êrens iets van haar lewe maak. Sy het die dae by haar laat 
verbyrol sonder veel emosie, sy het geweet die regte dag sal aanbreek. Sy 
sal die opstandigheid teen die mense en magte wat haar lewe so 
manipuleer, geduldig trotseer tot daardie dag. 

Nee, sy is nie sleg nie, wil nie sleg wees nie. 
Of was dit die keer toe sy die mooi seun van die sendeling probeer 

verlei het? Olga was sleg. Olga het agter elke man se gulp aangehardloop, 
haar openlik soos ‘n straatvrou tot elke man se beskikking gestel. Klein of 
groot, oud of jonk, getroud of ongetroud, sy het hulle ingeryg. Amanda 
het geglo Olga is sleg.  

Dit was Olga wat haar die ding laat doen het. Daar het skielik ‘n 
sendeling aangekom om onder kerkloses te werk. Hy het in ‘n klein 
houthuisie in die bos ingetrek. Hy en sy seun. Daar was nie ‘n vrou by 
nie. Dit was ‘n mooi seun van omtrent sestien jaar en ‘n standerd of wat 
voor haar. Van die eerste dag dat hy by die skool opgedaag het, het Olga 
hom geteiken. Hy het weggeskram. Maar hoe meer hy haar probeer 
ontduik het, hoe meer het sy probeer.  

Amanda het drome oor die mooi seun begin droom. Hy was so anders 
as die houtkappers se seuns en al het hy nie ‘n ma gehad nie, was hy altyd 
pynlik netjies en skoon. Hy het ook nie vriende onder die ander kinders 
gehad nie en op sy eie sy pad geloop. Almal het hom uitgelos, behalwe 
Olga. 

Een oggend by die skoolhek, loop sy in hulle vas. Sy kon hoor dat 
Olga weer luidkeels besig was om haar lyf te verkoop. Amanda het haar 
vurig vererg. Sy het Olga trompop geloop. “Los hom uit!” het sy gesis. 
“Hy’s nie jou soort nie!” Olga het ‘n oomblik verdwaas gestaan, maar toe 
sy die uitdrukking op Amanda se gesig sien, het sy die aftog geblaas. 

“Dankie,” het hy gesê, maar Amanda was reeds vinnig op pad skool se 
kant toe.  
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vreemde maar opwindende ervaring. Toe het sy sy vry hand op haar 
middel gevoel, besig om dit op en af te streel. Sy het verstar. 

“Ontspan maar, jy sal niks oorkom nie.” Maar sy hand was reeds op 
pad na haar bors. Sy het verskrik rondgekyk. Daar was niemand in die 
water nie. Sy regterarm het fermer om haar gesluit. 

Opeens het ‘n onverwagte golf bo-op hulle geval. Hulle het altwee 
balans verloor en sy het uit sy greep ontsnap en vinnig strand toe gewaad. 

“Amanda,” het hy geroep, maar nog ‘n onverwagse golf het sy voete 
onder hom uitgeslaan. Die golf het haar tot op die strand gevoer. Sy het 
haar jakkie opgetel en vinnig na haar tante en die kinders gehardloop. 
Haar tante het wakker geword. 

Sy was besig om haar hare droog te maak, toe hy uitasem daar 
aankom. 

“Sjoe,” het hy gelag. “Toe slaan so ‘n paar golwe ons.” 
Amanda kon hulle nie in die oë kyk nie. 
Alles het skielik verander. Van daardie dag af het hy, as hy by die huis 

kom, haar ook omhels en soms gesoen. Dit het haar gewalg. Sy het 
aanhoudend gewonder of dit nie maar normaal is nie. Lees sy nie te veel 
in onskuldige handelinge nie.  

Tot een aand. Sy het die kombuis aan die kant gemaak nadat almal in 
die bed was. Toe het sy weer ‘n draai in die kinders se kamer gemaak. 
Hulle was vas aan die slaap. Dit was stil in die huis. Haar tannie is na ete 
kamer toe en waarskynlik ook aan die slaap. 

Sy het die gang afgeloop na haar kamer toe.  
“Amanda.” Hy het by die sitkamerdeur uitgekom en was skielik by 

haar. Sy het gestol en met haar rug teen die muur gaan staan. Hy het sy 
hande weerskante van haar teen die muur gesit. Met sy gesig naby aan 
hare, het hy gepraat. Sy kon die drank in sy asem ruik. 

“Jy weet ek hou baie van jou. Ek dink jy hou baie van my ook. Ons 
twee …” 

Hy het gewag vir haar reaksie, maar sy het skielik geweet wat aan die 
gang was. Die dag by die see, die omhelsings as hy van die werk af kom, 
die manier waarop hy deesdae na haar kyk of onderlangs loer. Sy 
linkerhand het op haar skouer kom rus en dit ‘n drukkie gegee. 

Sy kon byna nie woorde uitkry nie. Sy was skielik weer verskriklik 
bang. 

“Los my of ek skree.” 
“Amandatjie,” het hy weer probeer, “moet nou nie …” 
“En moenie weer aan my raak nie!” het sy kliphard gesê. 
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het strak op die pad gekonsentreer, aanhoudend ratte verwissel en gerem 
en stadig om skerp draaie gestuur. 

Uiteindelik was hulle aan die voet. Die stad het in die laatmiddag 
rookmistig voor hulle gelê. In die verte was die dynserigheid van die see. 
Dit was asemrowend. 

“So ja, ons is amper daar.” 
Die huis was ‘n ou dubbelverdieping naby die middestad. Tannie 

Marie was ‘n vriendelike skraal dame, maar bleek en gespanne. 
Bloedarmoede en die dokters sukkel om iets vir haar gedoen te kry. Die 
tweeling, ‘n seuntjie en ‘n dogtertjie, was twee bondeltjies vreugde en 
energie. Amanda het hulle onmiddellik liefgekry.  

Die lewe het vinnig in ‘n patroon ingeval. Sy moes die kinders 
versorg, vandat hulle wakker word, tot hulle saans weer gaan slaap. 
Bedags het sy hulle in hulle stootwaentjie gesit en sommer ure met hulle 
rondgestap. Sy was nog besig om gewoond te raak daaraan dat daar ‘n 
ander lewe is as dié in die kamp. Dat daar mense is met geld, wat motors 
besit, wat partytjies by hulle huise reël, wat winkels toe loop en gaan 
koop sonder om te vra om op die boek te koop. 

Sy het mooi klere gekry, twee paar nuwe skoene en onderklere vir haar 
ontluikende liggaam. Sy het gevoel soos ‘n prinses. 

Party Sondae het hulle met die kar strandaf gery, tussen groen heuwels 
deur, tot êrens by die see, waar sy en die tweeling baljaar het in die sand 
en vlak watertjies. Een Sondag was hulle strandop langs die see.  

Toe die twee woelwaters uitgeput aan die slaap raak op ‘n groot 
strandhanddoek en haar tannie in ‘n seilstoel dut, besluit Amanda om 
langs die strand af te stap. Hy was skielik langs haar. 

“Kom ek en jy gaan swem.” Hy het haar strandjakkie van haar skouers 
afgehaal en op die sand gegooi, haar aan die arm gegryp en water toe 
gesleep. 

“Ek kan nie swem nie,” het sy geprotesteer, “ek was nog nooit in die 
see nie.” 

“Toemaar,” het hy gesê, “ons sal nie diep ingaan nie.  Ek sal jou 
vashou.” Hy het gelag en sy het saamgelag. Sy het veilig gevoel by hom. 

Toe hulle halflyf in die stil deining van die water was, het hy sy 
regterarm styf om haar geslaan. “Hou aan my vas as jy bang voel.” 

Hulle het nog dieper in die water ingeloop. Die deining het soms tot so 
hoog as haar keel gekom en sy het begin bang word. 

“Hou maar styf vas.” Haar linkerarm was om sy lyf. ‘n Rukkie lank 
het hulle stil gestaan en gewieg in die deining. Dit was vir haar ‘n 
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The mission 
The Script of Evil series 
Book 2 

 
1. The beginning 
 

Morrison ultimately got the people to sit down and to put their hands up 
and to introduce themselves should they get a chance to voice their 
opinions. He points at a man in the front row. 

“My name is Khayalethu. I know Rene Bosch very well, one of the 
people who eloped from here, and I can assure you all she is the loveliest 
woman. I’m sure they wouldn’t have invited us here if it was not safe, but 
why did they go back to a secret hide-out in Port Elizabeth?” 

“That hide-out is, according to them, 100% safe and has only 
provisions for ten people to stay there for a month. They can only hide 
there for a month, and as far as we know, they are planning to come back 
to the farm then. Your safety, as commander, is my responsibility. That is 
why I am going to rule with an iron fist.” 

Other people anxiously wave with new questions and Morrison points 
at an obese man occupying two chairs. He rises very slowly. 

“Oscar Brown. You are not telling us the whole story. We noticed that 
these people were put under house arrest and had to carry wristbands and 
they, therefore, were obliged to escape from you and leave here 
unnoticed.” 

“You are correct. We suspected that they hid something, that’s why we 
kept an eye on them and therefore the wristbands. I had to pressurize 
Major Hunter to let me in on their secret. People, we simply cannot 
tolerate conspiracies like these and I am going to make an example of 
these offenders to curb any future mutiny! From this moment on Hunter 
and Jane will fulfill their duties meticulously or they will be punished.  

“They are going to arrest Ronnie and Lyle and we are all going to 
accompany them to the detention cell. They will be held in The Box for 
seven days, which is the small cell made of corrugated iron sheets in the 
open under the hot Africa sun and will be given only saltwater to drink. 
That place becomes hot like an oven in the day but at night they will have 
to sleep on the cold cement floor. Offenders will be locked in there and if 
they transgress again they will be banned from the farm and must try to 
survive outside.  
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“We are all now going to proceed to The Box and from there to the 
dog cages. Yesterday evening Chloe used the dogs that I had given her to 
train, to smuggle those eight people out secretly. She is now going to 
shoot her two old dogs before your eyes. That will teach her to apply the 
younger dogs to the advancement of the community and it will be a 
lesson for you all not to take a similar route.” 

Suddenly a man jumps up and without permission addresses the 
community. “People, what the colonel wants to do now, is not wise and it 
is totally authoritarian. This tent was erected so that we as a community 
can handle issues but it is not viable if we give the colonel a free hand to 
do as he wishes. I propose that we elect representatives of all the parties 
here together so that we can also give our input in the decision-making 
process or else we will have to live by the rules of a tyrant. Hands up 
those of you who agree.” 

Morrison would have liked to stop him but he was too fast and took 
him by surprise and the whole community put up their hands in 
agreement.  

The man undercuts Morrison’s control even further by pointing to a 
lovely, slender, black woman who rises and points with a wave of her 
hands to all around her. “Colonel, we all agree wholeheartedly with this 
man …” 

Morrison interrupts her: “This man is Doctor Isaac Horn, Chloe’s 
husband. That is why he jumped up so quickly. People, I must from the 
outset maintain strict discipline and you are now breaking the order. You 
even haven’t introduced yourself properly.” 

The lady talks quickly and uses Morrison’s argument to cut him down 
quickly. “Nonkosi van Loggerenberg. I propose a jury. Let’s make it four 
representatives from the community and four from the army with a secret 
final ballot that will finally determine the implementation of your 
proposals against the community’s. Further, I propose that when there are 
so-called perpetrators they will have the opportunity to relate their side of 
the story and can be questioned by all jury members to answer to the 
charges brought by you. We can start off here and build upon this basic 
idea until we have a fair system.”  

With open palms, she asks the rest: “Do you agree.” 
Once again all the hands go up in the air eagerly and Morrison shakes 

his head flabbergasted. “Okay, I will allow it on one condition. If there is 
a tie, my decision will automatically be adhered to.” 
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“Jy moet jou goedjies gaan pak. Jy gaan saam met oom Willem 
Durban toe,” het haar ma eenvoudig gesê. “Jy moet gaan help om die 
kinders op te pas.” 

Sy het geweet van haar tannie Marie se siekte. Dit kon sy uit die 
gesprekke vroeër aflei.   

“Jou ma se suster is nie gesond nie. En daar is die tweeling wat nou 
twee jaar oud is. Sy het hulp nodig om hulle op te pas. Oom Willem wil 
graag hê jy moet dit doen. Hy sal jou goed betaal en die geldjie sal ons 
ook help.” 

Die laaste woorde van haar pa het byna ‘n totale demper op die 
skielike opwinding geplaas. So, het sy ‘n vlietende oomblik gedink, ek 
word as’t ware uitverhuur. 

“Jy hoef nie veel saam te vat nie, ons sal vir jou alles koop wat nodig 
is. Jy sal van die tweeling hou. Eintlik is hulle baie oulik. Net baie woelig 
en dis te veel vir my vrou op die stadium. Toe ek vandag hier aanry, en 
jou sien, het ek geweet dit sal ‘n goeie plan wees om jou saam te vat.” 

“So, gaan kry jou goed reg,” het haar ma beveel. Sy is nie ‘n keuse 
gelaat nie. “More vroeg moet julle ry.” 

Sy het alles vergeet en net bly vasklou aan die idee dat sy die 
houtkapperskamp kan verlaat. Sy het probeer om ‘n prentjie van die groot 
stad te vorm, maar sy kon nie, haar ervaring was te beperk. Sy was nog 
skaars buite die kamp. 

Hulle het die volgende oggend vroeg vertrek. Sy het haar verkneukel 
in die weelde van motorry, die leersitplek het sag onder haar ingeduik, die 
enjin het egalig en gerusstellend onder die enjinkap gedreun. Sy het met 
verbasing gesien hoe hulle uit die bos beweeg, teen lae heuwels al met die 
grondpad saam, op knoppies het sy gesien hoe die heuwels die een na die 
ander lê tot hulle blou in die horison verdwyn. 

“Hoe ver is Durban, Oom?” wou sy weet. 
“So drie en ‘n halfuur se ry. Geniet jy dit?” 
“Ek is so opgewonde,” het sy hardop gesê. 
Hy het na haar gekyk en tevrede geglimlag. 
Die kronkelende steiltes het haar gefassineer. Sy kon die pad sien waar 

hulle ‘n kwartier vroeër gery het en ook die pad waar hulle oor ‘n 
kwartier gaan ry. Dis asof sy ‘n voël was wat hoog in die lug verlede en 
toekoms kan sien. Dit was ‘n verbasende, verruklike heerlikheid.  

Toe hulle die laaste steil bulte bereik waar die pad aftuimel na die 
seevlakte onder, het haar oë gerek, maar sy het niks gesê nie. Haar oom 
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Amanda kyk na haar in die spieël. Die vaal hare is onversorg en hang 
los en slierterig oor haar skouers. Die bruin oë weerspieël geen emosie 
nie. 

“Goeiemiddag Mevrou, kan ek met iets help?” 
“Ja, jy kan met iets help.” Die beeld in die spieël glimlag soet. 
“Praat net mevrou, ek sal kyk …” 
“Jy kan help deur my man uit te los!” 
Die bruin oë blits skielik vuur. 
“Mevrou?” 
“Dink jy nie ek weet wat gaan agter my rug aan nie! Dink jy nie ek 

weet dat jy ‘n gewetenlose klein flerrie is wat my man verlei nie. Dink jy 
nie ek weet uit watter krot jy gekruip het om jou fortuin hier te kom soek 
nie, weet jy nie …” 

Amanda luister nie verder nie. Sy vlug. Deur die huis, deur die winkel, 
die straat in terwyl trane oor haar wange stroom. Sy loop ‘n lang draai 
voor sy teruggaan en die winkel sluit en stadig huis toe stap. Alet kan sien 
sy is ontsteld maar Amanda wil nie daaroor praat nie. 

Die nag slaap sy glad nie. 
Ek is nie sleg nie, dink sy, of sit daar iets slegs in my waarvan ek nie 

weet nie. Volgens haar beperkte insig toe sy jonger was, was haar suster 
sleg. Haar suster het haar liggaam tot beskikking van ‘n man gestel. Sy 
het hulle een Sondagmiddag toe die grootmense slaap, gevolg tot in die 
digte bos en afgeloer. Sy het gesien hoe hulle mekaar liefkoos, hoe sy 
hande al die dele van haar lyf besoek, hoe hulle mettertyd van die meeste 
van hulle klere ontslae raak, hoe hulle in mekaar vleg. Was dit sleg van 
haar om hulle af te loer? 

Was sy op ‘n manier sleg waarvan sy nie weet nie, die slag in Durban? 
Opgewondenheid het deur haar geborrel vir ‘n hele middag en aand 

lank. Sy gaan Durban toe! Sy kon nie verstaan, toe haar ma se swaer daar 
aangekom het met sy motor, wat hy eintlik daar soek nie en toe hy, terwyl 
die grootmense gesels, kort-kort na haar kant geloer het nie. Sy het toe 
nie geweet sy is die hoofonderwerp van bespreking nie. Sy is naderhand 
buitentoe. 

“Ma roep jou,” het haar suster Gertie haar na ‘n rukkie buite kom haal. 
Dan seker maar weer koffie maak, het sy gedink, of as die koffie op is, by 
oom Sewes op die boek gaan kry. Hy het altyd vir haar gegee, nooit as 
Gertie gaan vra het nie. 

Maar dit was heeltemal iets anders. 
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Hurriedly they elect a jury. The military is presented by Haasbroek, 
Heinrich, Marco, and Alex. The community chooses Doctor Khayalethu 
and Nonkosi representing the broader community and Isaac Horn and 
Hayley representing the owners of the farm. 

The members of the jury then get the opportunity to quiz the accused 
one by one and Hunter takes the opportunity to tell them the real reason 
why the eight had to go to PE. He explains the mission of Prof Johan de 
Ridder to find an infected but immune carrier who must eventually save 
the world from the plague and that he only will open the hide-out for 
those eight people. 

Hunter also pleads that Ronnie and Lyle get suspended sentences 
because he takes all the blame upon himself. He asks them to rather ban 
him together with Batista and Buddy from the farm and in this way lessen 
the punishment of Chloe by losing her dear dogs. At least the dogs would 
then be saved. 

The jury must now either with a Y or N on a ballot paper indicate their 
decisions and shove it in a box. If Y wins, Hunter’s wishes will be 
accommodated. If N wins or there is a tie, Morrison’s original 
punishment will be executed. 

Now Nonkosi and Haasbroek stand next to the ballot box. Everyone 
waits anxiously for the first result of their newly appointed community 
court. 

Tension gnaws in Chloe’s stomach while she thinks about her innocent 
beloved dogs. Hunter told her beforehand that he would make such a 
proposal and she is thankful Isaac persuaded the community, thanks to 
Nonkosi, to establish a type of democracy that gave him the opportunity. 
She, however, has little hope that one of Morrison’s men would secretly 
dare to vote with the community against him and who says the 
community will vote for Hunter’s proposal? 

She now wonders whether Hunter and the dogs will be safe outside. 
He told her he is worried about Robert and his sister all alone on the 
desolate smallholding in the dark woods. He also had warned them to put 
out their lights when the spiders came down at all the places with 
artificial lights. Those eccentric people are not easily going to survive 
when their stocks run out. Although Hunter begged them to come to the 
farm, they obstinately refused.  

Now at least Hunter and her dogs can try to survive with them in the 
woods. Chloe only wonders whether the smallholding is far away enough 
from the city and whether they are in danger of being overwhelmed by 
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spiders from the neighboring smallholdings. It is not even sure if this 
community on the farm will be safe against spiders from neighboring 
farms or even the town. 

There is so much uncertainty! 
~*~*~ 
It is seven-o’-clock already when Nico phones Jack. The group is 

hiding in a secluded part of Settler’s Park around a picnic table 
surrounded by dense growth. They rather don’t dare to walk around 
because their faces are all over the media. There even is a ransom of 
R500 000 on their heads. Kadin looks and anxiously listens when her 
father answers. 

“Hello Nico, what’s news?” 
“Morrison deployed hefty SADF forces on both smallholdings and I 

am sure they are not aware of the forthcoming plague. Francois and I 
have already decided; we will have to negotiate. That’s the only way 
forward. We simply can’t wait till tomorrow. Time is too short. Say we 
stand in front of that 666 wall and the professor doesn’t open up! I am 
going to drive in while Francois will be watching me through his gun’s 
telescope and keep radio contact with me. I will hand myself over to the 
commanding officer and ask to negotiate with Morrison.” 

“It is a big gamble, Nico. Much can go wrong.” 
“I know, but at least you will have the opportunity to save yourself if I 

can’t reach Morrison or is unable to convince him. I only hope I will be 
able to explain our mission to him in time and that he will understand. 
You’ll never know, maybe I can even convince him to use the Puma, 
standing here on the smallholding, to come and fetch us in a month and 
take us to the farm.” 

Jack smiles. “Let’s hope for that. It will be the best solution for all of 
us.” 

Continues next week in Edition 64 
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6. Ontnugtering 
 

Vir dae probeer Amanda die moed bymekaarskraap om met Cohen te 
praat, maar hy is baie uit en haastig as hy terug is in die winkel. Tussen sy 
vrou se geroep en die administrasie, het hy nie veel tyd om rustig na haar 
voorstel te luister nie. 

Een oggend staal sy haarself. Sy het goed voorberei vir die gesprek 
wat voorlê. Cohen kom oorhaastig deur die deur. 

“Ek ry vandag uit na Vergenoeg. Dis ver, ek sal nie voor vanaand 
terug wees nie.” Hy is uit voor sy behoorlik kon groet. 

Die dag sleep traag verby. 
Dis laatmiddag, net voor sluitingstyd, toe mev. Neethling in die deur 

verskyn. Sy het ‘n tassie in haar een hand, ‘n toegeplakte koevert in die 
ander. 

“Mev. Cohen wil jou graag sien.” 
“Ek is net besig om …” 
“Mev Cohen wil jou graag dadelik sien.” 
“Goed, ek kom.” 
“Sal jy asseblief die brief vir meneer Cohen gee?” 
Amanda kyk haar vraend aan. “Dis my bedanking. Ek werk nie ‘n 

minuut langer vir die vrou nie.” 
Mev. Neethling hou die deur oop en Amanda stap na binne.  
“Gaan in die gang af. Die slaapkamer is voor regs. Tweede deur. Klop 

daar.” 
Dan maak mev. Neethling die deur agter haar toe. Amanda is in ‘n 

soort woonkamer met outydse houtmeubels. Maar hoekom, wonder sy, 
wil mev. Cohen haar vandag sien? Die tweede deur in die gang af staan 
effens oop. Sy klop huiwerig aan die deur. 

“Binne,” klink die stem nie te onvriendelik nie. Dalk maar net om 
behoorlik kennis te maak. 

Sy draai die knop en stap na binne. Dit is ‘n ruim kamer met luukse 
houtmeubels, ‘n hemelbed en die pragtigste Oosterse spieëltafel. Die 
gordyne is van luukse brokaat, gedrapeer en met goue tossels vasgebind. 
Mev. Cohen sit voor die spieëltafel en kyk in die spieël met sy 
fynbesnede houtraam. Soveel weelde het Amanda nog nie gesien nie. Sy 
is oorbluf. 

“Dis nou Amanda,” sê mev. Cohen toonloos. 
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5. El Dowla se Wraak – Deel 2 

 
Joos maak nie sy mond oop nie. Inteendeel, hy sluit sy kake en die spiere 
roer op sy wange. Monclaire antwoord vinnig vir hom. Dalk wil 
Monclaire nie hê dat Joos onnodig gestraf moet word nie. 

“Hy is ’n Suid-Afrikaner,” sê Monclaire sag. 
“Dit is interessant,” sê El Dowla en die verbasing is duidelik op sy 

gesig. “Ek het nog nie twee Suid-Afrikaners gesien wat so eenders lyk 
nie, eenders soos twee ertjies. Hier was op ’n keer een van hulle. Hy het 
hier heidense leerstellings kom verkoop. Ongelukkig het hy nie lank in 
ons midde, hier in ons stad, vertoef nie. Dit is ’n groot jammerte...” 

Met sy dik handjies maak hy ’n onverskillige gebaar. 
Joos voel ’n koue vlaag in hom opgroei en hy voel die vinnige slag 

van sy bloed. Nou twyfel hy nie meer nie. Hierdie derduiwel het sy broer 
om die lewe gebring. Daar kan geen twyfel meer by hom wees nie. 

Org het nader beweeg. Hy is hier langs Joos. Hy weet nie wat in Joos 
omgaan nie, want Joos het nog nie juis hierdie dinge met iemand 
bespreek nie. Maar Org kan voel dat iets verkeerd is. Dit is daarom dat hy 
hier na Joos toe geskuifel het. 

“Stadig oor die klippe, ou broer,” sê Org op Afrikaans. “Ek weet nie 
wat oor jou lewer geloop het nie, maar ek kan sien jy is oor iets die 
hoenders in. Dit sal niks help om hier iets te probeer aanvang nie. Koel 
bly. Dit is die enigste plan tot ons iets beter kan uitdink.” 

El Dowla kyk al weer na Monclaire. Hy het nou van Joos vergeet. 
Maar Joos het nog nie vergeet nie en hy sal dit ook nie lig vergeet nie. 

“Ek het gemeen jy sal belangstel in my finale planne vir die bevryding 
van my gebied,” sê El Dowla teenoor Monclaire en hy praat met die 
berekende afgerondheid van ’n wafferse diplomaat. “My planne is nog 
nie heeltemal agtermekaar nie, mon capitaine, maar binne die volgende 
paar dae sal die Legioen-pos in Dini Sadazi met man en muis uitgeroei 
word, soos met jul verspotte Fort Ney gebeur het.” 

Monclaire antwoord daar nie op nie, maar in sy liggaam is daar ’n 
plotselinge spanning wat El Dowla nie ontgaan nie. Hy geniet Monclaire 
se klaarblyklike teistering. Daarom glimlag hy toe hy voortgaan. “Jy lyk 
erg verbaas, mon capitaine! Dit kan ek natuurlik begryp...” 

“Jy beplan selfmoord. Dini Sadazi is ’n sterk vesting. Hierdie keer sal 
dit ’n heeltemal ander storie wees as by Fort Ney.” Monclaire praat met 
beheerde veragting in sy stem. 
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aan die onmiddellike gee. Schoonraad se groen Mercedes kom teen die 
rantjie afgesnel. Deur die verkyker kan hy sien hoe Schoonraad met sy 
selfoon sukkel. Sy vinger bly op die rooi knoppie.  
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Wonderlik, dink hy, ‘n skitterende naweek lê voor. Toe hy uitry, moet hy 
by die grootpad wag vir ‘n pikswart bakkie wat ook petrol wil ingooi. Hy 
loer skrams na die bestuurder. ‘n Blas man met ‘n poniestert. Hy lag. 
Soveel soorte om ‘n wêreld te maak. 

Schoonraad ry vinnig, maar hy jaag nie. Daar het ‘n soort 
naweekrustigheid oor hom gekom. Diep binne-in is daar die opwinding 
van ‘n heerlike uitspan, bootry, swem en dan natuurlik Sonia. Hy glimlag 
selfvoldaan en kyk in die spieëltjie. Ver agter hom is die swart bakkie wat 
min of meer dieselfde snelheid as hy handhaaf, want hy haal nie vreeslik 
in nie. Hy kruip as’t ware stadig nader. 

~*~*~ 
Die dametjie se stem is stroopsoet. Sy sing haar rympie af. 
“Juffrou,” sê die stem deur ‘n sakdoek, “dis Willemse hier van meneer 

Schoonraad se plek op Jeffereys. Ek kry meneer nie op sy selfoon nie. 
Daar is ‘n brand in sy huis. Kan jy probeer …” 

“Oe, meneer,” gil sy, “ek bel dadelik …” 
Die selfoon se knoppie word gedruk nog voor sy klaar gepraat het. Dit 

behoort miere in Schoonraad se broek te sit, dink hy. Hy klim uit en 
slinger die selfoon oor die afgrond. Dalk sal iemand dit eendag ontdek. 
Hy maak seker dat die knoppie waaroor Schoonraad moet kom, goed in 
sy oog is.  

Schoonraad se selfoon lui. 
Dis een van die dametjies in sy kantoor in Johannesburg. 
“Meneer,” sy klink ontsteld, “Willemse van u huis in Jeffereys het 

gebel. Daar het blykbaar ‘n brand in die huis ontstaan. Hy wil weet waar 
u is.” 

Vervlaks! Dat dit nou moet gebeur. Hy kyk weer in die spieëltjie. Die 
bakkie het goed op hom ingehaal. Maar sy rustige gemoed is nou 
omgekrap.  

Hy trap die versneller plat. 
~*~*~ 
Die groen Mercedes kom oor die knoppie gouer as wat hy verwag het. 

En ook vinniger as wat hy verwag het. Hy glimlag en streel 
oudergewoonte met sy voorvinger oor sy linkerwang. Dit is van ‘n mes in 
die tronk, eintlik vir sy keel bedoel, maar hy kon betyds wegkoes. Hy het 
toe geweet dat dit Rothwell en sy trawante is wat dit gereël het. 
Afrekening het aangebreek. 

Hy wens hy kan weet hoe die gesprek tussen Schoonraad en die 
ontstelde sekretaressetjie verloop het, maar nou moet hy eers sy aandag 
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“Jy onderskat my geheime diens, Capitaine. Daar is in werklikheid 
minder as ’n bataljon daar. Dit behoort jy net so goed soos ek te weet. 
Buitendien sal die garnisoen daar met nog minder moeite en minder 
bloedvergieting uitgeroei word as die een in Fort Ney. Hulle weet nog nie 
dat jou stomme garnisoentjie by Fort Ney totaal uitgeroei is nie. ’n 
Afdeling van my soldate sal in die uniforms van die Legioen gedurende 
die nag, Dini Sadazi binne gaan. In die donker sal hulle meen dat dit die 
eerste Kompanjie, waarvan jy die aanvoerder is, is wat terugkeer. As 
hulle eers aan die binnekant is, sal die res heeltemal maklik wees, nie 
waar nie, Capitaine?” Hulle sal jul manskappe uitroei nog voor hulle 
wakker geword het. Die paar wagte behoort nie veel moeilikheid op te 
lewer nie. In elk geval sal my ruitery net buite die stad opgestel word. 
Hulle sal heel gou handel met enige onverwagte weerstand. Dink jy nie 
dat ek die monderings van die Legioen uitstekend gaan aanwend nie, mon 
capitaine?” 

Ondanks sy baard, ondanks die bruinheid van sy vel en ondanks sand 
en stof, word Monclaire se gesig duidelik bleker. 

Daar is ’n trilling in die Fransman se stem toe hy sê. 
“Jou vuil skurk. Al waaraan jy kan dink, is massa moord. Jy kan nie 

openlik veg soos ’n man nie. Maar jy sal nog proe hoe Frankryk se wraak 
smaak, jou niksnuts. In Frankryk staan volop valbyle vir vuilgoed soos 
jy!” 

El Dowla glimlag nog steeds daardie afstootlike glimlaggie van hom, 
stoot sy hande effens omhoog en verskik sy tulband effe. 

“Jy het dit ver mis, Monclaire,” sê El Dowla streng en met ’n ligte 
woede in sy woorde, spreek hy die Fransman nie meer as “kaptein” aan 
nie. “Vir ons, die Bormoen, is hierdie ’n heilige oorlog. Ons veg nie om 
besittings soos julle imperialiste nie. Ons veg om ’n heilige saak. Daarom 
sal ons nie faal nie. Die uitslag sal finaal wees en Frankryk sal dit moet 
erken, teen wil en dank sal hy dit moet erken. Ek is half jammer dat jy nie 
sal leef om die waarheid van my woorde te aanskou nie.” 

Nou glimlag hy nog breër want ’n nuwe gedagte het hom pas te binne 
geskiet. 

“Benewens my strategie en my militêre insig is daar natuurlik ander 
faktore ook wat die uitslag bo alle twyfel gaan stel. Soos jy weet, was ons 
in die verlede nog steeds deur ouderwetse gewere gekniehalter wat stadig 
skiet en wat moeilik laai. Dit sal egter spoedig iets van die verlede wees. 
Ek is juis besig om te onderhandel oor die aankoop van vyfduisend 
moderne snelgewere.” 
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“Jy lieg, El Dowa! Geen beskaafde regering sal snelgewere aan ’n 
derdeklas rebel soos jy verkoop nie.” 

El Dowla trek net sy skouers op asof hy hierdie belediging nie eens 
gehoor het nie. 

“Jy slaan die bal ver mis as jy sê ek lieg, Monclaire. Jy het egter 
heeltemal gelyk wanneer jy sê dat geen regering hulle aan my sal verkoop 
nie. Die woord “beskaaf” kan ons nog bespreek. Dit is ’n baie relatiewe 
begrip. Daarvan is julle Franse die beste voorbeelde. My 
verteenwoordigers onderhandel met ’n heer uit Europa wat, na ek 
verneem, ’n interessante internasionale reputasie as geweersmous het. Dit 
sal jou seker interesseer om te weet dat hierdie heer juis nou hier in 
Doeroek is. Ek oorweeg tans sy voorwaardes. Alles sal teen môre beklink 
wees.” 

El Dowla se stem sterf half weg. Dit lyk of hy nie langer in hierdie 
onderwerp belangstel nie. 

Hy kyk weer dreigend na die groepie gevangenes. 
“Julle gaan almal die hoogste prys betaal vir die vermetelheid wat ek 

vandag hier moes verduur. Julle sal ook betaal vir die bloed van my 
krygers wat by Fort Ney en in ander gevegte met die Franse gestort is. Ek 
gaan julle offer op die altaar van julle geliefde Frankryk.” 

’n Siddering gaan deur die groepie honger, dors en uitgeputte manne. 
“Môre as die son reg bo ons staan, sal julle aan die ou vroue van 

Doeroek oorgelewer word. Ingeval julle nog nie gehoor het hoe ons ou 
vroue hulle met heidene soos julle vermaak nie, sal ek julle maar vertel. 
Eers sal hulle julle almal op die sand oop spalk en julle aan penne vasbind 
sodat julle nie kan beweeg nie. Daarna sal hulle jul ooglede wegsny sodat 
julle verplig sal wees om in die Sahara se son te staar. Hulle sê my hierdie 
soort behandeling bevorder waansinnigheid.” 

Hy swyg om die uitwerking op sy groepie slagoffers te sien en hy sien 
die vrees by hulle, ’n vrees wat selfs groter is as hul uitputting en hul 
teistering. Hy sien geharde gesigte verbleek en hy sien hul koppe op hul 
skouers bewe. Dit streel hom. 

“Maar dit is nog nie al nie, my kinders,” gaan El Dowla byna 
gemeensaam voort. “Julle het seker al gehoor dat ons in hierdie deel van 
die wêreld ’n besondere soort knaagdier het, wat baie lief is vir sy 
vryheid, net soos ons Bormoen ’n knaagdier het wat nie daarvan hou om 
opgesluit te word nie. Hulle sal in valle gesit word en die valle sal op jul 
naakte mae vasgemaak word. Dan sal ons ou vroutjies die bome van die 
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Hy knipoog vir Hannes, sluk sy laaste koffie weg en staan op. “Hier is 
my kaartjie. As jy belangstel in beleggings van die aard, skakel my.” 

Hy aarsel ‘n oomblik. “Het ons mekaar nie al iewers ontmoet nie?” 
‘n Oomblik lank is daar ‘n stuk ys in Hannes se ingewande, maar hy 

dwing homself om so rustig as moontlik te antwoord. 
“Ek glo nie. In elk geval sou ek onthou het. Dis nie elke dag dat ek 

miljoenêrs ontmoet nie, ek kom daar uit die Noord-Kaap.” 
“Nou ja, ek ontmoet ook so baie mense … Maar maak ‘n draai by die 

gholfbaan, dis nogal iets om te aanskou.” 
“Ek sal kyk of die tyd my gaan toelaat, meneer Schoonraad, baie 

dankie in elk geval.” 
Jou lae vark, dink Hannes toe Schoonraad by die deur uit is. Terwyl ek 

in die tronk sit, lê jou gesteelde geld veilig in ‘n eiendom. Terwyl my 
geld deur inflasie opgevreet word, groei joune soos die gras op die stuk 
aarde wat jy gekoop het. En omdat jy dit het, kan jy ouens oor hulle ore 
laat betaal vir aandele in die grond. Die wrewel wat hy soveel jaar in die 
tronk getroetel en gevoed het, blom nou behoorlik. Jy moet slim wees, sê 
jy. Dalk was jy en jou trawante te slim. Dalk word hierdie slimmigheid 
nog julle tronk. 

Maar later ry hy tog uit na Schoonraad se gholfontwikkeling, 
verwonder hom aan die massiewe masjinerie wat stukke aarde opslurp en 
op ander plekke uitspoeg. Die mens kan ook die natuur befoeter. ‘n 
Koppie halflyf weggegrawe om plek te maak vir ‘n klubhuis. Die 
gholfbaan afgegrens, gevange in die mens se mag. Pragtige, magtelose 
groen rantjies vervang met lappies groen en maer stroke grasbaan. 
Sproeiers wat tjirts-tjirts lewe uitstort, sandkuile bleek soos geraamtebene 
wit in die middagson. 

Hy gaan sit in sy motor in die parkeerterrein. Hulle verniel alles, tot 
die natuur. Soos die rantjie en die natuur swig, moet ook die instrumente 
tot hulle doel swig, soos hy jare gelede. Dis nie jy wat jou toekoms maak 
nie, dis die magtiges, die geldwolwe, die gewentenloses. Geld is hier die 
bobaas, die mens se gulsigheid die oppergod. 

Hy sukkel met die groot bitterheid wat in sy mond en in sy hart brand. 
Hy skakel sy motor aan. Hy het ‘n belangrike afspraak. 

~*~*~ 
Schoonraad groet die kontrakteurs vir die naweek. Dis vieruur. Nou 

Jeffereys. Anderkant Knysna kyk Schoonraad in die spieëltjie en sit sy 
flikkerlig aan om regs te draai. Hy moet eers petrol gaan ingooi. Die radio 
met die weerberig vir die streek vang sy aandag vas. Mooiweer. 
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10. Schoonraad 
 

Willem Schoonraad is in ‘n opgewekte bui. Hy het goed geslaap. Dis 
Vrydag en die naweek lê voor. Sy vakansiehuis op Jeffreysbaai wag. Hy 
moet homself beteuel om nie sommer in die kar te spring en soontoe te 
jaag nie. Moontlik is Sonia, sy sekretaresse, al daar, sy vrou in 
Johannesburg. 

Hy glimlag toe hy in die eetsaal van die hotel vir hom ‘n lemoensap uit 
die kan tap. Hy kyk rond. Die plek is besonder vol. Eenkant sit ‘n man 
alleen by ‘n tafeltjie. By ‘n groter tafel sit ‘n paar giggelende 
tienerdogters. Nee, daarvoor sien hy nie kans nie. Hy stap na die tafeltjie. 

“Ag, ekskuus, meneer. Die tafels is almal vol. Gee jy om as ek by jou 
sit?” 

“Met plesier. Sit gerus. Ek is alleen.” 
“Dankie. My van is Schoonraad. Jammer …” 
“Geen probleem nie. Ek is Wolmarans. Sit gerus. Ek gaan net vir my 

‘n vissie kry.”  Hannes het groot moeite om homself kalm te hou. 
Tussen die eiers, spek, koffie en broodjies gesels hulle. Schoonraad 

hou daarvan om te vertel van sy suksesse. Hy is betrokke by 
gholfbaanontwikkeling. 

“Sjoe. Daarvoor moet ‘n ou seker ‘n spul geld hê? Dis totaal buite my 
liga. Ek is maar net ‘n bouer wat moontlikhede hier kom ondersoek. Wat 
kos so ‘n projek?” Hannes hoop sy gesig straal onverbloemde 
bewondering. 

“Ja, dit kos nogal.” Schoonraad is in sy element, maar dan leun hy 
vorentoe asof hy ‘n groot geheim wil deel. “Jy sien, die geheim is, jy 
moet ouens kry met geld om die landgoed te ontwikkel, jy hoef self nie 
veel te belê nie. As jy genoeg groot visse het, en daar is baie wat nou op 
die bootjie wil spring, dan pocket jy net.” 

Hy glimlag selfvoldaan. 
“Maar nogtans, êrens moet ‘n ou seker self iets hê?” 
“Ja, jy moet iets hê, maar jy moet slim ook wees. Laat ander se geld 

vir jou werk. Kyk, sowat agt jaar gelede het ek ‘n gelukkie gehad. Hy 
glimlag skeef terwyl hy die koppie met die laaste van sy  koffie stadig na 
sy mond beweeg, asof hy ‘n groot geheim openbaar. “Toe koop ek die 
grond. Toe lê dit net daar vir ‘n paar jaar. Toe begin ek adverteer vir 
ouens wat belangstel in beleggings in die soort goed. Dis eintlik al. 
Luister, ek moet waai. Gaan toesig hou dat ouens my nie befoeter nie.” 
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valle verwyder. Volg julle, mes soldate! Daardie woestynrotte sal hul pad 
na vryheid eenvoudig oop vreet.” 

Daar kom ’n swaar sug uit die manne, van skok en vrees. Een soldaat, 
heel agter, roep hard uit. 

“Jou ellendige moordenaar!” Die man skreeu dit half histeries uit en 
een van die wagte slaan hom wreed met sy sambok neer. 

“Ek het heidene al aan hierdie behandeling onderwerp,” gaan El 
Dowla voort, asof niks in die wêreld gebeur het nie. “Dit kan nogal 
vermaaklik wees om hulle te hoor skreeu. Julle skyn almal sterk manne te 
wees, hoewel julle tans ’n bietjie moeg voorkom. Dit sal ons gou regstel. 
Vanaand sal julle volop kos en water kry sodat julle ons môre ’n geruime 
tydjie kan vermaak.” 

Hierdie sataniese marteling is vir die Legioenmanne nie nuut nie. 
Hulle sal nie die eerstes wees wat op hierdie manier gepynig word nie. 
Hierdie is maar een van die metodes wat die Bormoen so afskuwelik en 
so gehaat maak, nie alleen onder die soldate van die Legioen nie, maar 
ook by wellewende Arabiere. 

Hulle het nie tyd om veel oor hul marteling na te dink nie of om ’n 
plotselinge dood te begeer, hier op die plek nie. 

’n Storm breek skielik oor hulle los. Die middelpunt daarvan is die 
Rus Kaproeski en dit gebeur alles so snel, dat dit party van hulle ’n rukkie 
neem om te besef wat aan die gang is. 

Niemand het aan Kaproeski gedink sedert hulle die kerker verlaat het 
nie. Daar was groter verwikkelinge as Kaproeski se rou haat vir Duparne. 
Daarom het niemand ook gesien dat hy nader aan Duparne beweeg het 
nie en dat hy agter hom gaan plek inneem het nie, ’n klein entjie van hom 
af, sy groot gesig swaar van emosie. Die eerste aanduiding kom toe 
Kaproeski op sy taal vloek. ’n Mens hoef nie Russies te verstaan om die 
betekenis van daardie uitroep te begryp nie. Dit is ’n vloekwoord in enige 
taal. Dit ontplof in die stil, warm lug, een enkele, gekonsentreerde woord 
van haat. 

Soos al die ander, kyk Duparne om. Hy kyk net betyds om, om te sien 
hoe dat die groot Rus se oop hande na sy keel toe vlieg. Hierdie keer is 
daar nie iemand om tussenbeide te kom nie en daardie groot hande sluit 
stewig om Duparne se keel en dan buig die Rus hom vinnig agteroor, asof 
hy die sersant se rug wil breek. 

Joos en die ander staan heel aan die ander kant van die groep manne. 
Hy sien hoe dat die Rus se vingers op Duparne se gorrel wit word. ’n Paar 
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Bormoen haas hulle daarheen. Almal staar daarheen of hulle skielik 
verstom is. 

Op dieselfde oomblik dat hy die ingewing kry, handel Joos. Hy raak 
Org en Neels se skouers aan. Hy weet dit is ’n ontsaglike waagstuk, maar 
hy weet ook dat hulle niks kan verloor nie, maar baie kan wen as hulle 
nou meer geluk het as die meeste ander mense. 

“Laat ons spore maak, kêrels,” sê Joos sissend deur sy tande. “Die 
geselskap word bietjie onstuimig hier.” 

Hulle staan half langs El Dowla se troon. Hulle beweeg nie vinnig nie. 
Dit kan die aandag van die geveg tussen die sersant en die Rus aftrek. 
Hulle skuif feitlik, skeef soos krappe, na die swaar gordyndeur hier naby 
hulle. 

By die gordyn het daar ’n wag gestaan, maar hy kon die versoeking 
nie weerstaan om na die geveg te gaan kyk nie. 

Toe hulle die gordyn bereik, sien Joos hoe dat ’n Bormoen die Rus van 
Duparne af trek. Hy skeur hom feitlik los van die sersant af. 

Die sersant val op die vloer neer en ’n ander Bormoen steek sy arms 
onder die Rus se blaaie deur en trek hom weg. Die opgewondenheid is al 
aan die bedaar... 

Die drie glip geluidloos deur die gordyne. 
Vervolg volgende week uitgawe 64 

 15 

 
Voorbladfoto verskaf deur Gert van Jaarsveld 
 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 
http://storietydskrif.home.blog/boekwinkel/ 


