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The mission - 04. The April Fools 
 

Naughtily she smiles. “No, on the contrary, I’m here with my 
own agenda. Maybe you can help me.” 

Billy has a question mark over his face: “With …?” 
 
BLOEDSPORE IN DIE SAHARA - 6. SPORE MAAK - 

Deel 3 
 

“Hou op met koddeljons en steek daardie stewels dadelik 
weg.” 

Neels kyk haastig af en trek sy stewels onder bedekking in. 
Die ou man staan wankelend op en kom na die drie toe 
aangesukkel. 

 
Die wraak is myne! - 13: Die eerste teiken 

 
Hy skud sy kop. Dink die ou ek is onder ‘n kalkoen uitgebroei! 
Natuurlik is dit Hannes van Velden. Sal hy dan die gesig 
vergeet wat vir weke op die voorblad van koerante was! 

 
Bevrore hart - 9. Losies 

 
Sy sien nie die teleurstelling in sy oë nie. Hy het so gehoop sy 
sou iets sê wat darem iets van ‘n toegeneentheid toon. Dan haal 
hy diep asem en begin. 

“Amanda.” Sy kyk vraend op. 
 

Geplaas op Storietydskrif Facebook groep: Amor Voster 
en Jý 
Sterrehemel 
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Geplaas op Storietydskrif Facebook groep 
 
Sterrehemel (22/03/2019) 
 
Gans al my wees bewus 
omsluit ontsag verbyster 
Mastiejeus monumentaal manjifiek 
ek 
'n Miljoenste van 'n spikkel 
geheel deel van bestaan 
 
In tyd 
Met tyd 
Oor eons heen  
aan ons elk verleen 
 
Sierraad van die nag  
wonder van skitterprag! 
 
©Amor Vorster 
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Geplaas op Storietydskrif Facebook groep 
 
en Jý (19/01/2020) 
 
Jý in jouself omhul 
 
aan intriges in omvang behou 
kronkels te wete gestrek 
liewerleë die is betree 
 
Bloesem groei in streef vervloei 
aan elk lewensruim gestou 
'n edelsteen in syn 
joú skitterlig laat skyn 
 
©Amor Vorster 
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The mission 
The Script of Evil series 
Book 2 

 
04. The April Fools 
 

With the palm of her hand, Kadin carefully and softly caresses Billy’s 
still tender back that she has just smeared with Rene’s wonder ointment. 
The ointment, as usual, works wonders and all the scabs are gone but his 
back still has several tender patches. They will have to leave the fort 
tomorrow and she is worried that he won’t be able to bear the 
uncomforting, tight fighting gear they will have to adorn. It is covered 
with metal scales that glide over each other. Once again little tears trickle 
down her lovely cheeks when his wounds remind her of the immense 
torture he had to endure just to save her.  

He could easily just have been honest and told them that she had the 
damn booklet but he chose their torture up to death before he would put 
her life in danger. And now, what irony it is, that the ten people who were 
tormented by the occult, willingly are hiding in the underground shelter 
of the occult while the plague was in progress eventually helping them to 
fulfill their mission as the occult’s chosen ones. 

They are now together in the service of the monsters who tortured 
Billy and even Professor Johan de Ridder told them, urged by Nico, of 
the sorrow and misery they had caused him. How they lured him to India 
and when he attempted to get his family out of their claws, how his wife, 
son, and daughter-in-law burnt to death in a taxi they tried to escape in. 
He had to, with his granddaughter, Martie, flee and hide in an Ashram. 
He could only escape years later from there and hide in South Africa, 
only to be detected and with Martie captured could only hand himself 
over willingly. Eventually, he had to do what they all along expected of 
him. He helped the occult to make the virus extremely contagious and 
transferrable from human to human so that the world had no chance at all. 

Billy eventually turns around and takes her hands in his. He looks into 
her soft eyes and tenderly wipes the tears from her cheeks. “What are you 
so deep in thought, lovey?” 

“How my knight was willing to go through hellish pain for me. But 
not only you, we also have quite a few heroes here with us. Prof Johan 
was pestered to protect Martie. Uncle Nico put his life on the line and 
hand himself over to the SADF. He persuaded the colonel to let us go in 
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hiding and tomorrow on April Fool’s day they will fetch us with a 
helicopter. Our parents and Michael who rushed over here that day we 
eloped. Francois, who also put his life in jeopardy by violating the rules 
of the task team with Nico and try to fulfill the mission with us. And also 
those unselfish owners of the farm who helped Uncle Hunter for us to 
escape. So many things are running through my mind, Billy.” 

Billy smiles and hugs her and pulls her close to him. Suddenly they 
melt away in a deep, warm kiss as the passion takes over and they forget 
everything around them. They even forget the open door to the corridor. 
At this moment they are lost in each other’s arms. Only they are existing! 
Nothing else!  

After a long while, Kadin opens her eyes and blushes heavily as she 
sees Martie entering hastily and then stops abruptly. “Martie, sorry, we 
didn’t plan it. It just happened …” 

Martie only stands stupefied and ashamed like a scapegoat. “I’m so 
sorry I barged in on you and disturbed you …” 

With a broad smile on his face Billy tries to save face. “Oh no, Martie, 
come in! Actually, you saved us from ourselves. What if the wrong 
people have seen us? Has your granddad sent you to get something for 
him?” Billy shares the room with the professor. 

Naughtily she smiles. “No, on the contrary, I’m here with my own 
agenda. Maybe you can help me.” 

Billy has a question mark over his face: “With …?” 
“I want a sentry at the door who can warn me in time if my granddad 

comes down the corridor. At this moment they are all relaxing in the 
leisure hall and I want to try something quickly.” 

Kadin’s inquisitive nature kicks in. “Billy, let’s help her quickly. Stand 
at the door and peep down the corridor in the direction of the hall and 
warn us if Uncle Johan comes down. What do you want to do, Martie?” 

Billy takes his position as sentry and Martie hastily walks to the desk 
in the corner and sits down in front of Johan’s laptop. She switches it on 
and tries a password. It works instantly and she throws her hands in the 
air and bounces up and down on the chair expressing joy. 

“Yippee, why haven’t I tried this already?” 
Curiously Kadin comes closer: “What are you doing, Martie?” 
“Wait a bit. You will see. The adults don’t want us to see what is 

going on outside. But you are here at the right time. Now we will see 
everything. My granddad uses this laptop to clandestinely spy with 
drones on what is happening outside. He then edits the videos and shows 
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En sy moet ten minste een behoorlike tafel en stoele kry om die 
koffiehuis aan die gang te sit. Sy praat met Cohen daaroor. 

“Pasop vir te vinnig groei, Amanda. Ek sien dit gaan goed met die 
bakkery.” Cohen gaan die boekhouding oor sy belegging weekliks 
deeglik na. “Maar jy moet nie te veel hooi op jou vurk kry nie, jy gaan dit 
nie hou nie.” Hy weet dat hulle tans smôrens om vieruur begin bak. “Dalk 
moet ons ook iemand kry wat deeltyds in die winkel kan kom help.” 

“Ek het gedink om Martina te vra om ons deeltyds uit te help. Sy kan 
in die winkel ook werk.” 

“Goed, kom ons kyk hoe gaan dit. Ek sal met die groothandelaars in 
Johannesburg kontak maak oor ‘n stoof. Dit sal gouer gaan as van oorsee 
af.” Hy lag. “En jy sal seker nie van die aardbol verdwyn nie,” spot hy 
verder. 

Sy kon hom omhels en soen. Hy het so ‘n rustige manier met 
besigheid. 

Die volgende Maandag laat sy Martina en Jakob so ‘n rukkie in die 
winkel alleen. Dit is redelik stil en die Martina is self nie ‘n domkop nie.  

Victoria is stil. Sy sing nie soos gewoonlik vrolik deur haar werk nie.  
“Is jy siek, Victoria?” 
“Aikôna. Troubles.” 
“Wat se moeilikheid.” 
“The mine, die myn hy maak moeilikheid.” 
Dan is daar ‘n skudding wat die skottels laat rinkel. 
“Die mense gaan strike. Hulle sê myn gevaarlik.” 
Sy het skaars klaar gepraat of daar is weer ‘n skudding, erger as die 

vorige een. 
Victoria se oë staan groot in haar kop. “Troubles,” sê sy onophoudelik. 
“Martiens sê daar is dele waar die myngange nie behoorlik gestut is 

nie, maar hulle werk nie op die oomblik daar naby nie. Die mynbestuur 
het belowe dat die deel deeglik beveilig sal word voor hulle verder daar 
werk,” stel Alet hulle gerus, maar Victoria bly stil, sy sing nie. 

Vervolg volgende week uitgawe 67 
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Cohen kan net staan en staar. Dan voel hy met sy vinger oor die gladde 
vel van die voorkoppie. 

“’n Wonderwerk. So klein en mooi. So sag. Baie geluk, Alet.” Hy haal 
‘n dosie sjokolade uit sy sak. “Vir jou, Alet. Kyk mooi na hom. Hy is 
kosbaar. Vir Martiens het ek ‘n pak sigare gebring.” 

Toe hy uit is, kyk die twee vrouens na mekaar. Dis ‘n kant van Cohen 
wat hulle nie ken nie. Daardie teerheid in sy oë en die manier waarop hy 
die outjie gestreel het, sê ‘n hele vrag. Hulle praat nie, maar altwee weet 
dat dit in sy lewe ‘n groot gemis is.  

Alet is na twee weke terug met Martiensie en al. Sy weier om verder 
by die huis te bly. Martiensie is soet en slaap buitendien omtrent die hele 
dag.  

Amanda besef daar is ‘n paar dinge wat gedoen moet word. Eerstens 
moet hulle nog ‘n stoof kry, dan moet hulle hulp kry, en derdens moet 
hulle ‘n deel van die vertrek inrig vir ‘n eetplek. Die behoefte is duidelik 
uitgespel deur twee beamptes wat die myn moes besoek om een of ander 
rede. 

“Hier is geen plek waar ‘n mens iets kan eet of selfs iets kan koop om 
saam te neem om te eet nie,” het die een gebrom en toe maar ‘n koeldrank 
en ‘n pakkie beskuitjies gekoop.  

“Ja,” het nommer twee beaam, “ek is nou so lus vir ‘n koppie koffie, 
ek kan my lag nie hou nie. Maar hier is niks. Treurige plek.” 

Die poswese het een van die huisies in die hoofstraat gehuur en ‘n 
poskantoor is ingerig. Die werkers kla hulle word moeg vir hulle eie 
toebroodjies en daar is nie eers ‘n plek om teen middagete uit die kantoor 
te kom en ‘n ietsie te nuttig nie. 

Amanda dink haar stukkend. Sy het boonop ingeskryf vir ‘n kursus by 
‘n korrespondensiekollege. Toe sy haar kamertjie reggemaak het, het sy 
op ‘n ou tydskrif afgekom. Sy het die advertensie gesien. Jy kan binne ses 
maande ‘n diploma in Boekhouwerk behaal in jou huis. Daar moet net ‘n 
vrederegter by wees as jy die finale eksamen doen. Die ander werk moet 
met werkstukke afgehandel word. Sy is nou reeds drie maande besig met 
die kursus, maar nou dreig alles om vir haar te veel te word. 

Sy sal Cohen vra om nog ‘n stoof te bekom, al moet sy haar dan langer 
in die skuld by hom dompel. Dan gaan sy een van die nuwe myners se 
dogter, Martina, vra om deeltyds uit te help. Sy is sestien en gaan nie 
meer skool nie. Sy kom dikwels in die winkel en gesels sommer, ‘n 
gesellige openhartige kind met goeie maniere. Sy kan help met die 
verkope van die brood en ook help om Martiensie op te pas.  
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it to the adults preparing them for when we have to leave. I’ve tried to get 
hold of his password for a long time. I have just thought of this possibility 
and voila! It worked right away. I should have known he would choose a 
logical password: ‘Dharma?’ Now it is obvious. I can’t believe I hadn’t 
tried it before!” 

Kadin’s eyes widen and she looks at Billy who indicates with a nod 
and wink that they must proceed. He’ll watch out. She looks back to see 
what Martie is up to. 

“I see you know your story, Martie, you are looking all over the laptop 
for videos. It is a clever short path. I only hope you don’t come across 
wrong things. I hope you realize that you are in terrible breach of your 
granddad's privacy, my girl.” 

Martie doesn’t respond but concentrates on the information on the 
video files that comes up one by one on the screen and she explores the 
size of each and in which file it was saved. Tension gnaws at her while 
she waits for them to upload so that she can make a change on the laptop 
to probably show her an idea of what is on each video. Hopefully, she 
will then be able to ascertain on which file she should focus. She knows 
her granddad is a perfectionist and he will surely save similar material in 
the same file and then she will be able to download all the right videos at 
once. She must simply find out in which file he saved it. Her heart beats 
faster when she finds a probable file and she sees her memory stick has 
enough space to download it. She ends the search function and opens the 
file. She attaches her memory stick and starts to download the file while 
Kadin anxiously and curiously looks on. 

Martie looks at Kadin. “Let’s look at some videos while this is 
downloading. It will take a while. It is a big file but luckily I have enough 
space on my memory stick. Which one, do you think, should we try 
first?” 

Kadin looks at the pictures and puts her finger on one. “This one, 
Martie.” 

Again Martie impresses her with her intelligence. Kadin remembers 
the interesting things she told her and Billy of the time she had spent with 
the people of the occult. They listened in awe to what those people were 
doing and how they were living. It was like an alternative life on earth. 
Martie enjoyed her time with those people immensely and she spoke 
highly of them. It was difficult to believe that those people brought all the 
misery and the plague onto earth. But it also was clear that these people 
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are striving for an alternative world here on earth and they could only 
achieve that by destroying the old world. 

Eventually, the video has uploaded and they see how a drone takes off 
above them from the dark roof of the house. The date shows beneath the 
images. It was the Friday evening the spiders emerged. The spotlight of 
the drone shines through the dark while the drone flew in the direction 
Johan sent it into the dark, ominous night. 

Continues next week in Edition 67 
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~*~*~ 
Een pragtige Saterdagoggend,vroeg in Maart, is klein Martiensie 

gebore. Tant Hannie is so tevrede soos ‘n gevoede koninginby. Alet en 
Martiens is in die sewende hemel van geluk. Vir die eerste kind was dit ‘n 
droom van ‘n bevalling.  

“Dis omdat jy so fiks is, en jonk. En kyk net hierdie klein bulletjie.  
Hy gaan eendag ‘n groot plaasboer word,” koer tant Hannie. 

Die middag is Amanda daar om die klein wonder te besigtig. Hy lê en 
slaap met sy armpies uitgestrek en sy handjies oop, toe oë met getuite 
rooi lippe wat kort-kort ‘n suiggeluidjie maak. Alet is moeg, maar haar oë 
blink. 

“Is jy bly dis ‘n seun?” 
“Martiens loop op die wolke. Hy het klaar soveel planne vir sy seun. 

Ek is net bly hy het alles waar hy alles behoort te hê. Tant Hannie sê hy 
gaan ‘n groot boerklong word. Ek wil nie eers weet wat oupa Martiens 
gaan sê nie. Ek dink hy gaan opblaas soos ‘n brulpadda van trots.” 

“Wag ek moet gaan, jy is seker moeg.” 
“Bly nog ‘n rukkie. Ek wil gou iets vir jou sê. Ons het ‘n brief van 

Wynand gekry. Hy vra nogal danig uit na jou. Ek dink …” 
“Hy het gesê hy gaan ons mis. Moet sê ek dink nie veel aan hom nie. 

Dis goed dat hy darem aan my dink,” antwoord sy ligweg. 
“Veel meer. Ek dink nie hy dink net aan jou nie. Ek dink hy gee baie 

vir jou om. Ek het gesien hoe hy na jou kyk.” 
“Jy speel seker. Hy het probeer om met my te praat, maar ek dink dis 

oor ek nie kerk toe gaan nie.” 
“Nee, ek dink hy is verlief op jou.” 
“Kan nie wees nie!” reageer sy stom van verbasing. 
“Dit is. Belowe as hy weer kom, sal jy ‘n bietjie meer met hom 

gesels.” 
Amanda sê niks. Sy wil nie nou met ‘n man se attensies gepla word 

nie. Sy het te veel binne in haar om uit te rafel. 
Cohen kom in. 
“Ek kom net kyk hoe dit met die prinsie gaan. Dit help nie om na 

Martiens te luister nie. Hy oordryf alles. Soos hy tekere gaan, sou jy 
sweer die volgende staatspresident is pas gebore. En wat meer is … 
toemaar laat ek eers kyk of dit waar kan wees …” Alet en Amanda kan 
hulle lag nie hou nie. 

Cohen stap om die bed na die wiegie wat Martiens gemaak het. Dis so 
‘n pragtige kind. So selfvoldaan met sy rimpelgesiggie, rosig en tevrede. 
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“Moenie bekommerd wees nie. Ek voel so goed soos in baie jare nie 
en werk het nog nooit ‘n swanger vrou skade gedoen nie. Hy moet nie sê 
sy ma was lui nie. Tant Hannie sê alles is normaal. Maar as jy 
bekommerd is, ek sal nie swaar goed optel nie. Ek ooreis my glad nie. As 
ek moeg voel, sit ek en rus en laat Victoria al die swaar werk doen.” 

Amanda is dankbaar dat sy Victoria in diens het. Sy doen alles sing-
sing en ‘n skottel meel knie sy in ‘n japtrap tot ‘n egalige deeg wat soos 
‘n klein, ronde, wit bergie in die skottel lê. Smiddae as Alet besig is met 
haar wonderwerke, knie Victoria genoeg deeg vir die volgende dag se 
brode en vroegoggend hoor Amanda haar sing terwyl sy die vuur aanpak 
vir die baksels.  

Teen die einde van die maand kom Wynand groet. 
“Ek gaan julle mis,” sê hy vir Amanda in die winkel. Hy wag vir ‘n 

reaksie van haar kant af, maar sy sê niks. Stilte. Sy voel naderhand sy 
moet darem iets sê. 

“Kom jy weer?” 
“So teen einde Junie se kant, dan het ons weer vakansie. Maar jy weet, 

julle almal voel al vir my soos familie. Ek gaan verlang na julle,” probeer 
hy weer. 

“Ja, ek is seker Martiens-hulle gaan jou baie mis.” 
Sy sien nie die teleurstelling in sy oë nie. Hy het so gehoop sy sou iets 

sê wat darem iets van ‘n toegeneentheid toon. Dan haal hy diep asem en 
begin. 

“Amanda.” Sy kyk vraend op. 
“Ek wil …”  
Maar iemand roep van die deur af: “Is hier klein pakkies koeksoda?” 
Die oomblik is daarmee heen. 
“Nou ja, tot siens dan tot later.” 
Hy draai vinnig om, maar stap stadig uit die winkel uit. Sy wonder nie 

oor sy woorde nie. Sy wil nie graag met hom praat nie. Sy is bang hy wil 
met haar praat oor die kerk, oor die blok ys wat sy in haar hart ronddra. 
Hy weet nie, dink sy, dis die harde stuk in haar hart wat haar aan die gang 
hou. Sy het nie nou tyd of lus vir geselsies nie. Sy is nou eers daarvoor 
verantwoordelik om iets van haar lewe te maak, om die verlede wat een 
groot gemors was, te probeer oorwin, om behoorlike perspektief op haar 
bestaan hier op aarde te probeer kry. Om te probeer uitvind hoekom sy 
nie maar tevrede was soos baie ander meisies om in die swak 
omstandighede te bly, te trou en kinders te hê nie. Hoekom is daar iets in 
haar wat die lewe so ‘n stryd maak? 
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Kopiereg @ Pieter Haasbroek (2019) 
Aanlyn winkel:  
https://sqrindle.com/category/fiction-and-literature 
Webwerf: 
 https://www.softcoverbooks.co.za 
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6. SPORE MAAK - Deel 3 
 
Die gordyne word voor ’n deur weggestoot en die Bormoen-bediende 
verskyn. Hy loop ’n paar tree nader, kyk na die gevalle man op die vloer 
en dan steek hy vas. 

Hy staar lank na die Tsjeg en sy oë is nou van konsentrasie. Dan 
beweeg die bediende. Hy gaan nie na die deur nie en hy hardloop ook nie 
na die venster om te gaan hulp roep nie. Hy salaam net. Toe hy daarmee 
klaar is, sê hy. 

“Dit was die wil van El Dowla dat die wit man moes sterf.” 
Hy trek die gordyn opsy sodat die drie stuks kan voortgaan. 
Hy buig weer toe hulle by hom verbystap. Binne sekondes is hulle uit 

die huis en in die straat. 
Die drie haal diep asem terwyl hulle hulle in die rigting van die 

markterrein haas. Na ’n rukkie druk Neels vir Org met sy vinger in sy 
ribbes. Joos kan nie help om te grinnik toe hy Neels se gesig sien nie. Die 
sê. 

“Ek weet ek is nie so slim soos julle kêrels nie, maar ek kan nie 
verstaan waarom daardie ou krefie ons laat loop het nie. Hy kon ons mos 
maar net sowel in die hande van die spul aasvoëls oorgelewer het. 
Waarom het hy gesê dit is die begeerte van El Dowla dat ons daardie 
uitlander moes doodmaak? El Dowla het mos nie gesê ons moet daardie 
vullis doodmaak nie?” 

Joos sug ’n slag en sê. 
“Hoe werk jou kop dan, ou mater? Daardie bediende het gemeen ons is 

Bormoen-soldate en hy dink hierdie hede nog steeds so. Hy kry Batak op 
die tapyt dood en die eerste ding waaraan hy dink, is dat El Dowla ons, 
die soldate, aangesê het om hom dood te maak. Hierdie is die grootste 
geluk wat ons nog wedervaar het, want daardie bediende gaan sy mond 
nie oopmaak nie. Die poppe sal eers begin dans wanneer die werklike 
afgevaardigdes daar opdaag om die transaksie met Batak te kom beklink. 
Dan sal daardie bediende gou wys word wat aan die gang was, die kan ek 
julle voor sweer. As my geheue my egter nie parte speel nie, het El 
Dowla gesê dat hierdie transaksie nie voor môre afgehandel sal word nie. 
Voorlopig is ons dus nog veilig, broeders.” 

Hulle bereik die eerste nou straatjie en byna onmiddellik bevind hulle 
hulle in die drukkende menigte wat soos malende skape daar rond 
beweeg. Weerskante van. die straatjie is markstalletjies aangebring sodat 
slegs ’n paar voet in die middel oor is waar ’n mens kan beweeg. 
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9. Losies 
 

Saterdagmiddag.  
Sy moet die kamertjie regkry. Sy wil so gou as moontlik intrek. Alet-

hulle sal oor Kersfees waarskynlik op die plaas wees en dan moet hulle 
nie oor haar bekommerd wees nie. Alet het gesê sy moet saamkom plaas 
toe, maar daarvoor sien sy nie kans nie. Sy het nie veel aangename 
herinneringe aan Kersfese nie. Dis normaalweg persentjietyd, al is die 
persentjie ook hoe klein of sommer self gemaak. Sy het selde iets gekry. 
Kersfees tot Nuwejaar was tyd vir hope vleis en kanne drank. Vir kinders 
wat vir hulleself moet sorg en onder die voete moet uitbly as hulle nie ‘n 
oorveeg of wat wil kry nie. 

Sy weet ook dat as sy uittrek by Alet-hulle, Wynand tot einde Januarie 
by hulle gaan bly. Alet het haar hartlik oor hom ontferm en omdat hy en 
Martiens so goed oor die weg kom, kon dit vir Alet nie hoër of laer nie. 
Daarna is daar nie veel tyd oor voor die baba kom nie. 

Teen die aand het sy ver gevorder. Die plek is skoon uitgevee en die 
ergste kolle teen die mure is afgewas. Die tafeltjie met kom en 
lampetbeker is skoon en netjies. Die hangplek het sy goed gestof en met 
‘n klam lap afgevee. Die agterdeur lei nêrens heen nie, daar is net ‘n 
trappie en dan veld. Sy gaan dit in ieder geval nie gebruik nie. 

Die katel is ‘n outydse ysterbed met ‘n kopstuk en voetstuk van 
gekrulde yster. Die matras is klapperhaar, redelik verslete en platgelê, 
maar dit moet voorlopig doen nadat sy hom bietjie opgeskud het. Sy 
wonder hoe het Cohen reggekom, hoe lank hy hier gebly het. Sy weet 
eintlik so min van hom af. 

Dan is sy tevrede. Daar is genoeg hang- en pakplek vir haar karige 
besittings. Daar is ‘n plek om op te slaap. Daar is wasgeriewe. Sy sal later 
die ruite was en die gordyn wat nie te sleg lyk nie. Eintlik is sy 
opgewonde. Haar eie plekkie, al behoort dit nie aan haar nie. 

Vroeg in die nuwe jaar is die aanvraag vir brood en ander gebak te 
veel vir hulle om te hanteer. Die dorpie is besig om vinnig uit te brei 
namate daar nuwe skagte gesink word bietjie verder weg. Alet is besig 
om haarself te oortref. Agtermiddae as die brood klaar gebak is, tower sy 
koeke of melk- of appelterte, klein koekies en beskuit uit die swart 
koningin. Haar gebak is so gewild dat die mynbestuur ‘n permanente 
bestelling geplaas het. 

“Jy moet stadig,” vermaan Amanda.  
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Illustrasie verskaf deur Anja Ries 
 
Hierdie boek is beskikbaar in ons boekwinkel 
http://storietydskrif.home.blog/boekwinkel/ 
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Twee dinge tref hulle onmiddellik. Die een is die byna ondraaglike 
stank van vuil liggame en van ontbindende kos wat verkoop word. Dit is 
nie snaaks nie, want in alle Arabiese stede is dit maar die geval. 

Die tweede indruk is vir hulle egter snaaks. Hulle merk op hoe dat 
mense mekaar byna onderstebo druk om weg te kom, uit die pad van die 
drie “Bormoen-soldate”. Hulle doen dit met ’n eerbied en ’n oorhaastige 
gewilligheid. 

Hulle bereik later ’n tweede straat, eintlik meer ’n steeg as ’n straat. 
Dit is selfs nouer as die ander straatjie en hier is die pondokke nog meer 
gehawend as wat hulle nog ooit teëgekom het. Dit is eintlik meer gate in 
hope grond as wat hulle pondokke is. 

Hier is dit stiller. Joos sê. 
“Ons het volop tyd. Daar is nie haas nie. Ons sal maar met ons tone 

moet speel totdat ons die geleentheid kry om te ontvlug.” 
Hulle gaan dig by mekaar staan en hulle fluister saggies vir mekaar. 

Die paar Arabiere wat verbykom, loop op eerbiedige afstand van hulle af 
verby. 

“Ons moet na Dini Sadazi toe ontvlug, al bars die bottel ook,” fluister 
Joos. “Daardie El Dowla het niemand vir die gek probeer hou met sy 
sogenaamde planne nie. Hy is kapabel en voer dit uit. Hy is die soort 
vuilgoed wat van bloedbaddens hou. Tensy die garnisoen laat weet kan 
word wat hierdie knaap in die mou voer, gaan dit uitgeroei word. Hulle 
weet tans niks meer as dat die afdeling onder Monclaire, Fort Ney bereik 
het nie. Hulle sal hulle dus nie begin bekommer voordat die gewone 
rapport opgedaag het nie. Dit kan selfs dae duur.” 

Org soek onder die voue van sy Arabiese gewaad na sy glas-oog. 
“As elkeen net sy bakkies goed toehou, skat ek dat ons die volgende 

paar uur veilig genoeg sal wees,” sê hy. “Hulle weet nie dat ons in hierdie 
kledingstukke uitgevat is nie. Die Bormoen sal hulle vrek soek na drie 
manne in die mondering van die Vreemdelegioen. Hulle sal seker soek tot 
die perde horings kry. Intussen sal ons perde in die hande moet kry. Dit 
sal ons vanaand nog moet prakseer.” Neels neem nie aan die gesprek deel 
nie. Hy hoor skaars wat die ander twee gesels. Hy staan en verlustig hom 
in die herinnering van daardie hou wat hy op die Bormoen se kakebeen 
geplant het. As hy darem in die bokskryt so ’n hou kon geslaan het... 

Terwyl hy in sy gedagtes verdiep is, beweeg sy voete en die twee 
Legioenstewels steek onder die voue van sy gewaad uit. 

’n Paar voet van hulle af sit ’n ou Arabier teen die muur van een van 
die pondokke. Ondanks die geweldige son is sy grys kop kaal. Hy het 
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omtrent nie klere aan nie. Dit lyk of hy ’n los laken om hom gegooi het. 
Sy puntbaardjie wemel van die vlieë. Hy sit en kyk na Neels se swaar 
militêre stewels. 

Joos sien die ou man eerste raak. Hy is ook die eerste wat opmerk 
waarna die ou Arabier sit en staar. Hy wil Neels eers op die maermerrie 
skop, maar hy bedwing hom en hy fluister hard. 

“Hou op met koddeljons en steek daardie stewels dadelik weg.” 
Neels kyk haastig af en trek sy stewels onder bedekking in. Die ou 

man staan wankelend op en kom na die drie toe aangesukkel. 
Joos dink vinnig. 
“Hierdie ou perd sal weggebêre moet word, anders is daar 

moeilikheid. Dit behoort nie te moeilik te wees nie, want hy is al klaar 
met sy een voet in die graf.” 

Dit is die waarheid. Elke onseker tree wat die ou gee, lyk soos ’n 
hewige inspanning. Hy kom hier langs Joos staan en kyk na hom op. Aan 
hom kleef die bekende geur van liggaamlike onreinheid, van volgehoue 
onsindelikheid deur baie dae. Hy praat op slepende Arabies. Elke 
Legioensoldaat verstaan ’n bietjie Arabies en hulle kan goed volg wat die 
ou te sê het. 

“Toe ek die stewels sien, het ek geweet wat aan die gang is,” sê hy en 
hy kyk na Neels. 

Joos neem hom aan sy arm en sy arm voel soos ’n stuk droë hout, 
verweer en vergaan. Die ou roer sy skouers.  

“Moenie bang wees nie,” sê die ou man. “Ek het gesien hoe dat baie 
soldate die paleis van Doeroek binne geneem word en dit het my hart seer 
gemaak. Ek is bly dat julle drie ontsnap het.” 

Joos los sy arm. Die eerste gevoel van verligting word dadelik deur 
agterdog opgevolg. 

“Lyk my die ou dink ons is drie blokkoppe,” sê Org. 
“Hy dink seker ons sal sy hoekie sluk.” 
Joos weet nie wat om te dink nie. Die ou het uit sy eie na hulle toe 

gekom. As hy hulle wil uitlewer, kan hy maar net om die eerste hoek 
skreeu. Buitendien weet hy nou dat hulle Legioenmanne is wat enige 
aalmoese buite die kwessie maak, omdat selfs die onnoselste Arabier 
weet dat ’n Franse soldaat nie genoeg verdien om aalmoese uit te deel 
nie. 

“As julle saam met my na my skuiling toe kom, sal dit vir my ’n eer 
wees,” sê die ou Arabier voordat Joos nog veel verder oor die saak kan 
nadink. 
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Stadigaan begin ‘n glimlag om sy mondhoeke plooi. Hannes wil dus 
die ouens een vir een opblaas. Hy moet dadelik vir Karel bel. Sy dag het 
aangebreek. 
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eers gewerk, nie waar nie.” Asof boerdery nie werk is nie. Hy sien hoe 
die agterdog in Van Zyl se oë terugspring. Stadig nou! 

“Nee, ek meen nou maar. Ek het ook nog altyd gedroom van ‘n plasie 
iewers, maar ek dink nie ek sal ooit die geld hê nie. Jy weet, mnr. Van 
Zyl, ek was ‘n sakeman, nogal suksesvol ook. Maar die sakewêreld is een 
groot skelmstuk met ‘n klomp rowers. Ek het nie mooi in my spoor getrap 
nie, toe trek die ouens my kaal uit.” 

Hy skink die bottel in Van Zyl se glas leeg. Van Zyl sluk sonder om 
water by te gooi. Hy is reg om te praat. 

“Ja, ek weet  van daai soort skelms. Ek het self met hulle te doen 
gehad.” En asof hy jare lank al wag om te bieg, vervat hy: “Ja, ons was 
ook ‘n paar met ‘n blink plan. Dit sou ons elkeen onafhanklik maak. Net 
een groot slag. Elkeen sou sy deel kry. Die bliksems, hulle het my 
gebruik, en toe die slag geslaan is, my onder die gat geskop met ‘n 
troosprysie. Ek moes bedank by die werk, en het maar hiernatoe 
uitgewyk. Die ander sit met hulle gatte in die botter, behalwe een ou. Hy 
sit met sy gat elders.” 

“Presies wat ek sê,” beaam Hannes, “hulle is soos rawe. Hulle vreet 
jou lewendig op.” Maar hy het genoeg gehoor. Arme Van Zyl, arme ek! 
Die rawe het ons netjies opgestel vir vreet. En vreet het hulle gevreet.  

Hulle gesels verder oppervlakkig oor die weer en die politiek, maar 
Van Zyl kan agterkom dat Hannes klaar gesels het. 

“Jy wou nog jou goed gewys het,” sê Van Zyl, maar Hannes beduie 
dat hy nou besef dat die elektriese goed nie daar sou werk nie. Hy moet 
verder. Van Zyl groet hom gedweë en alkoholgelate.  

Hy hou op die bruggie stil. Uit sy tas haal hy ‘n elektriese skeermes. 
Hy skakel dit aan. Toe slinger hy hom in die spruitloop af en sien hoe hy 
op die sand hop en in ‘n stof- en rookwolk ontplof. Genoeg om ‘n gat uit 
‘n ou se kop te ruk. 

Van Zyl staan ‘n halfuur later nadenkend in die spruitloop met ‘n 
stukkie swart plastiek in sy hande. Hy skud sy kop. Dink die ou ek is 
onder ‘n kalkoen uitgebroei! Natuurlik is dit Hannes van Velden. Sal hy 
dan die gesig vergeet wat vir weke op die voorblad van koerante was! Al 
het hy hom probeer vermom, het hy wat Van Zyl is, onmiddellik geweet 
wie voor hom sit met ‘n goeie vermoede wat die doel van sy besoek is. 
Hy weet hy het sy rol uitstekend gespeel. Hy kon dit aan Hannes se gesig 
sien. En toe hy deur die venster sien hoe Hannes op die bruggie stilhou en 
uitklim, het hy geweet iets gebeur. 
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Joos sê op Afrikaans. 
“Sekerlik! Ons gaan bietjie kyk of die ou nie bietjie koffietjies vir ons 

het nie.” 
Hulle loop saam met die ou na sy kaia en so ver hulle kan vasstel, het 

niemand gesien dat hulle saam met hom daar inkruip nie. 
Hierdie plekkie is erger as ’n vuil stroois. ’n Mens kan nie eens regop 

sit nie. 
Vlieë sing oor die oorblyfsels van talle maaltye wat op die grondvloer 

lê en vrot. Die enigste “ameublement” is ’n paar verweerde tapytjies. Die 
enigste lig en lug kom van die straatjie af na binne en die lug voel of jy 
dit met ’n mes kan sny. En daardie lug is so swaar en vuil dat hulle 
probeer om nie asem te haal nie. Dit voel of die hitte en reuke ’n soliede 
massa op hulle is. 

Hulle sit daar teenoor die ou man, Neels met sy groot kop ver vooroor 
gebuig omdat die dak so laag is. 

Joos soek sy Arabies versigtig uit en hy sê. 
“Mag ons verneem waarom jy ons begunstig het? Ons het nie juis 

meegevoel in hierdie nes verwag nie. Tot dusver het ons nog nie juis 
daarvan gesmaak nie. Wat sit agter hierdie vriendelikheid?” 

Dit lyk of die ou man dwarsdeur Joos staar. Hy praat met ’n 
waardigheid wat Joos laat skaam voel en wat hulle almal verbaas. 

“Ek dra die naam Alloestra en ek is nie ’n vriend van hom wat vandag 
oor ons volk regeer nie. Ek het onder hom al baie gely. Kyk hier...” 

Hy gooi sy linnemantel van sy skouers af en draai hom om. In die 
dowwe lig sien hulle oor sy benerige rug die swaar, opgehewe hale waar 
’n swaar sambok moes geval het. Hulle is blink en half pers opswel. 
Hierdie is die houe van ’n sambok met ’n staalvoorslag. 

Hy trek die linnemantel weer om sy skouers en hy sê. “Dit is wat die 
soldate van El Dowla met my aangerig het, ja, selfs al is ek ’n waardelose 
ou man wat môre of oormôre moet sterf. Hulle het dit gedoen omdat ek 
van my hart nie ’n moordkuil gemaak het nie, omdat ek gepraat het wat in 
my hart is, omdat ek gesê het dat dit ’n kwade dag was toe hierdie El 
Dowla sy goeie vader opgevolg het. Hierdie man sal nog die Bormoen 
uitroei. Toe sy vader regeer het, het ons die oorloë begin vergeet, maar 
hierdie man het weer die bloed warm gemaak. Hy sal sy volk nog 
vernietig daarmee.” 

Hulle swyg toe hy klaar gepraat het. Hulle kyk net na hom met ’n 
deernis en ’n eerbied. Nie een twyfel meer aan die ou man nie. Daardie 
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swaar hale is die bewys van sy opregtheid teenoor hulle. Dit is Joos wat 
eindelik weer praat. 

“Ons is jammer dat ons jou gewantrou het, Alloestra. Ons is 
vlugtendes en ons moet versigtig wees.” 

“Dit kan ek goed verstaan...” 
“Ons het perde nodig, Alloestra. Ons het goeie, vinnige perde nodig, 

want ons moet ons na Dini Sadazi haas. Dit is baie noodsaaklik.” 
Die ou man glimlag en stoot sy benerige hand oor sy ou kop en hy sê. 
“Om perde in hande te kry, is nie te moeilik nie, maar ek bejammer 

julle, want Dini Sadazi lê baie ure te perd hiervandaan. Geen lewende 
wese kan daarheen gaan sonder baie kos en baie water nie, want op die 
pad is daar geen oase nie.” 

“Moenie daaroor bekommerd wees nie, Alloestra,” sê Joos. “Ons sal 
die paal wel haal. As jy ons perde gee, sal ek sorg dat die Franse jou ’n 
skenking gee wat die moeite werd sal wees.” 

Alloestra steek sy bewende hande uit. 
“Ek het nie aan ’n skenking behoefte nie, my vriend. Dit sal nie meer 

lank duur voordat ek na Allah toe gaan nie. My son is byna onder.” 
Dit is so klaarblyklik waar, dat nie een van hulle hom probeer 

weerspreek nie. Hy sien hul verleentheid en daarom praat hy. “Voordat 
ons verder praat, moet julle eers iets drink en iets eet. Julle moet 
verskriklik honger en dors wees. Hierdie is ’n onbarmhartige woestyn. Ek 
ken hom goed. Daar is nie veel wat ek kan gee nie, maar julle kan dit 
alles kry.” 

Onder die matjies trek die ou ’n karba water uit. Org gryp dit 
heeltemal skaamteloos uit die ou Arabier se hande en hy drink sodat die 
straaltjies by sy mondhoeke verby loop. Joos en Neels staar na hom asof 
hulle die karba uit sy hande kan breek. 

Hulle drink die karba byna leeg. 
Daarna gee Alloestra hulle hompe bokvleis, vetterig en met ’n aaklige 

reuk. Hulle moet die vlieë aanhoudend verdryf, maar hulle sak op die 
bokvleis toe en verslind dit byna. Nadat hulle klaar is, voel hulle heelwat 
beter. 

Vervolg volgende week uitgawe 67 

 19 

“Maar ek verstaan hier is ryk boere in die omgewing.” Versigtig 
Hannes, maan hy homself. Moenie lat die ou soos ‘n skulp toeklap nie. 

Van Zyl beloer hom van agter sy ruie wenkbroue. Hy is agterdogtig, 
maar tog ook uitgehonger vir geselskap. Hy kan egter moeilik 
gemoedelik met die vreemdeling te wees. 

“As jy genoeg geld het om in te steek, kan jy goed boer, maar  …” Hy 
dreig om toe te klap. Skielik onthou Hannes die driekwart bottel whisky 
in die tassie. Hy  haal dit uit. 

“Kyk,” probeer hy ‘n grappie maak, “die baie sand gee my ‘n dors wat 
skrik vir niks. Hoe lyk dit met ‘n doppie of wat.” 

Van Zyl sê niks. Hy staan op en kry in die kombuis twee glase en ‘n 
beker koue water. 

“Ys het ek nie nou nie. My yskas werk nie so goed nie. Sal ‘n ander 
een moet kry, maar die water is darem koud.” 

“Dit gaan heerlik wees.” Hannes skink twee stywe doppe. 
“Die bruggie hier anderkant is ‘n oulike stukkie werk. Het jy dit self 

gebou?” 
“Ja, en ek is nogal trots daarop. Vroeër as dit goed gereën het, kon jy 

nie deurkom nie. Die water op die klipbank het nie weggesyfer nie. Kyk, 
die twee spruite loop daar in mekaar en die groot spruit kan woes afkom 
as dit goed reën. Dan bly die dam agter as dit klaar gereën is. Toe bou ek 
die bruggie. Dis mooi om oor die water te ry as dit gereën het.” 

“Ek kan dit glo.” Hannes skink vir Van Zyl weer ‘n stywe dop 
waaraan hy gulsig sluk. Hulle gesels verder oor die weer, die hoeveelheid 
reën, die langdurige droogtes. Whisky het ‘n wonderlike uitwerking op 
party mense se spraakorgane. 

“Jy sê ‘n mens moet baie geld hê om hier ‘n boerdery te begin?” Die 
slakkie het nou goed uit sy dop gekruip. 

Van Zyl verduidelik dat die grond nie te duur is nie, maar dan moet jy 
ook groot koop om genoeg drakrag vir baie skape en bokke te hê. Om 
klein te boer betaal nie in die wêreld nie. En jy moet goeie kuddes hê. Die 
sukses hang af van die kwaliteit van jou kuddes. En goeie skape en bokke 
kos duur. ‘n Stoetram om jou kudde op te gradeer, kos ‘n plaas se prys. 
Maar jy moet ‘n goeie ram of twee hê. Sy stoetram is nou juis al te oud 
vir ‘n kwaliteit nageslag. Hy sal maar ‘n plan moet maak. 

Nie die woorde van ‘n suksesvolle boer nie, dink Hannes weer. Wat 
sou skeefgeloop het? 

Hy het weer geskink. “Maar toe jy agt jaar gelede hier gekoop het, was 
alles seker veel goedkoper en jy het seker genoeg geld gehad. Jy het mos 
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geen teken van water nie. Die pad klim skielik van die bodem af skuins 
teen die lae voet van ‘n rantjie uit. En skielik om ‘n draai kom hy op ‘n 
oulike gesig af. ‘n Bruggie van klip gebou oor die middel van die sloot. 
Onwillekeurig hou hy stil. Dis so vreemd, hier in die middel van nêrens, 
maar toe hy die omgewing bespied, merk hy dat hier eintlik twee 
spruitjies bymekaar kom en dat dit eintlik ‘n slim plan was om hier ‘n 
bruggie te bou. Die loop waarmee hy gekom het, is die kleiner een en sou 
dalk nog rybaar wees in reëntye. Die een wat van regs kom, is groter en 
by hulle sameloop raak die sloot taamlik diep. Die sameloop en die plat 
uitloop verder aan sou beteken dat die water hier opdam en die bruggie is 
net die antwoord. 

Kort anderkant die bruggie vou die wêreld oop in ‘n groot plat vlakte 
en knus aan die voetenent van ‘n reeks duine tussen kameeldoringbome, 
is die huis van die baas van Kameeldoorns. Hy skrik toe hy Van Zyl sien. 

Hy onthou nog iets van die gesig, maar lyf en gesig is geslyt en tog 
kan hy nie so oud wees nie. Hy is ongeskeer en sy gesig is vervalle. Toe 
hulle in die sitkamer sit met koffie en beskuit, kan hy nie help om ‘n soort 
deernis vir die man te voel nie. En dit is nie wat hy wil voel nie. Hy het 
gehoop die man sal die haat in hom aanwakker, genoeg dat hy kan doen 
waarvoor hy gekom het om te doen. 

“Verkoop jy polisse of is jy ‘n skuldinvorderaar,” vra Van Zyl 
wantrouig. 

“Nee, ek verkoop elektroniese toerusting. Skeermesse en elektriese 
tandeborsels en so aan.” Hy het gewys na die swart tassie wat hy langs 
hom op die vloer neergesit het. “Maar ons kan nou-nou daarna kyk. Hoe 
lank boer jy al hier?” 

“Agt jaar.” Hy sug. Iets pla hom, dink Hannes. Maar hy is ook 
agterdogtig en nie baie lus om te praat nie. 

“En gaan dit goed met die boerdery? Ek meen, ek is nou ‘n stadsjapie. 
Ek het geen idee hoe ‘n mens uit hierdie dorre aarde ‘n bestaan kan maak 
nie.” 

Van Zyl kyk by die voordeur uit asof hy wil sien hoe ‘n mens uit die 
dorre aarde ‘n bestaan maak. “Dit gaan maar so-so. ‘n Mens kan darem 
lewe.” 

Dan is die derduisende rande wat hy gekry het uit die rooftog lankal 
daarmee heen, dink Hannes.  

“Ag ja,” gaan Van Zyl toonloos voort. “na my vrou se dood ‘n jaar 
gelede is dit vir my maar swaar hier op die plaas.” 
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13: Die eerste teiken 
 

Die tyd saam met Sylvia is eenvoudig wonderlik, maar hy weet hy moet 
vir eers spore maak. Dalk kry een van die polisie dit in sy kop om te kom 
karring oor die geld. Hy sal moreoggend vertrek en sy lewe agtermekaar 
kry. Daar is dinge wat gedoen moet word. Hy moet vir hulle ‘n toekoms 
verseker. Die geld hou hom snags wakker. As iemand dalk snuf in die 
neus kry dat hy geld in die hande gekry het, gaan hulle hom agtervolg en 
by Sylvia snuffel. Hy wil dit vermy. 

“Ek moet eers ‘n paar sake in orde kry,” is al wat sy uit hom kry, al 
smeek haar oë hoe. “Ek sal later met jou kontak maak, dalk oor ‘n maand 
of so. Hou jou gereed vir ‘n nuwe toekoms saam met my.” 

Sy is hartseer. Agt jaar lank was alleen. Verskeie mans het probeer 
vlerksleep, maar sy kon nie ‘n verhouding aanknoop nie. Die paar dae 
saam met Hannes het sy altyd vars gehou, dit vertroetel en aan haar groot 
liefde vir hom, nooit getwyfel nie. 

Betsie was nie altyd ingenome met haar verknogtheid aan hom nie, 
veral toe sy gehoor het van sy brief. “Sylvia, jy moet uitkom, gaan met 
ander ouens uit. Dalk wil hy jou nie meer hê nie. Jare in die tronk 
verander ‘n man.”  

Maar sy het onwrikbaar aan sy beeld vasgeklou, sy arms om haar 
gevoel en elke aand saam met haar hoop in die bed geklim en drome 
gedroom van vurige omhelsings, sy sterk liggaam styf teen hare. In die 
oggend het sy klokslag geweet: sy sou vir hom wag. Diep in haar het sy 
nie getwyfel aan sy liefde vir haar nie.  

Hy kan ‘n nuwe lewe begin, hy het ‘n klompie geld. Sy het ook iets. 
Die losieshuis doen goed. Hulle kan saam iets begin. Haar gedagtes en 
begeertes het begin rank om ‘n nuwe lewe saam met hom. Die aand sit sy 
styf teen hom op die rusbank, soen sy oor. “Ek wil jou nie weer verloor 
nie.” 

Hy sê niks, kyk net dwarsdeur die televisieskerm. Dit gee haar moed, 
maar sy weet intuïtief sy moet niks verder sê nie. 

Hy kan nie omdraai nie. Hy pak sy tasse en groet. Sy sê niks. Kyk hom 
agterna met hartseer oë. Nog voor hy ry, draai sy om huis toe. Sy wou 
nog sê: ek is lief vir jou, kom gou terug, maar sy het dit saam met haar 
trane weggesluk. Wanneer ontsnap ‘n mens van die gemors wat die lewe 
in jou pad gooi en wat om jou rank soos die tentakels van ‘n seekat? 

Eers maak hy ‘n draai  in Mayfair vir ‘n nuwe voorkoms wat by sy 
nuwe ID en paspoort moet pas. Net ‘n pruik en ‘n snor sal genoeg wees, 
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miskien ‘n brilletjie. Toe ry hy na die bank wat hulle agt jaar gelede 
beroof het. 

Hy vra by Navrae na Van Zyl, ‘n ou vriend van hom wat altyd daar 
gewerk het. Sy sê sy weet nie, maar juffrou Ina, sy’s ‘n oujongnooi, jy 
weet, werk al jare hier, sy sal dalk weet. Haar kantoor is reg in die gang 
af, tweede laaste deur aan regterkant. 

Juffrou Ina is besonder hulpvaardig. “Jy weet, dit was so aardig toe die 
man skielik hier weg is. Dit was – wanneer nou weer – seker so agt of 
tien jaar terug, dink ek. Net na die bankroof. Hulle het hom ook mos 
verdink, maar ek sê jou, almal in die bank het geweet hy is onskuldig, Dit 
was net daai simpel bankbestuurder wat nie van Boeta gehou het nie, hy 
wou hom weghê en toe het hulle hom ‘n pakket aangebied as hy sou loop. 
Hulle kon hom nie afdank nie, want daar was eintlik niks teen hom nie. 
Maar ek sê nog altyd, die base in die bank het te veel mag en …” 

“Maar waar is hy nou?” 
Sy dink ‘n rukkie. “Iets van ‘n vis. Ons moes sy pos aanstuur. Vis… 

Vis … Vissers …” Sy krap haar kop. Dan blom sy. “Visserspos, jy weet, 
daar na die Kalahari se kant. Hy het daar glo ‘n plaas gekoop. Gaan jy vir 
hom kuier?” 

“Weet nie. Dalk is dit te ver.” 
“Ja, dis maar ver.” 
En dit was ver. Laatmiddag roep hy eers op Pofadder halt, soek 

oornagverblyf  en gaan toe vir hom ‘n bottel whisky koop. Sy kamer is ‘n 
buitekamer. By die algemene handelaar koop hy koekies. Toe stap hy 
poskantoor toe. In die telefoongids kry hy waarna hy soek. B.J. van Zyl, 
Kameeldoorns en ‘n telefoonnommer. Hy kan nie skakel om te hoor of 
B.J. op sy plaas is nie want die lyne werk nog êrens deur ‘n sentrale. Dit 
kon dalk net ‘n spoor laat. Anner ore, sê die ouens. 

Kameeldoorns. ‘n Lendelam, skewe bordjie kondig die plaas se naam 
aan. Dis nog voor die plekkie Visserspos. Hy het by manne wat met ‘n 
paar bokke trek, gehoor die plaas se uitdraai is naby die plek. Toe hy skat 
dat hy naby was, het hy begin uitkyk. Ook maar goed, want die 
naambordjie was oud en onduidelik. Toe draai hy af en volg die 
kronkelpaadjie tussen kameeldorings en sandduine deur.  Die pad was nie 
sleg nie al was dit maar dikwels net twee spore deur die sand. 

Omtrent tien kilometer na afdraai raak die wêreld meer klipperig en 
daar is skielik ‘n paar kliprantjies ook. Hy beweeg in ‘n soort canyon in. 
In reëntye sal mens nie hier kan deurkom nie. Meestal ry jy in die laagste 
deel onder op die bodem van die rivier of spruit. Dis nou droog. Daar is 


