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The mission The Script of Evil series Book 2 
09 The first sign 

 
Joss turns and looks at Deon: “Sit dead still like a sweet puppy here with 
Spyker and just watch us, okay chum? Try shit and we leave you here 
after we have fucked you up badly.” Playfully he slaps him lightly on the 
cheek as if he is a little boy. 

 
Bantomhaan 
Bitterbossie 
Johan B. Pansegrouw sr. 
 
BLOEDSPORE IN DIE SAHARA 
8. AGTERVOLGING EN VLUG 

 
“Dit is net soos ons verwag het. Daardie Bormoen het ander gaan roep en 
dit lyk of hulle nogal begerig is om met ons kennis te maak. Hulle sien 
ons nou net so maklik as wat ons hulle sien. Nou sal daar gejaag moet 
word, broeders.” 

 
Die wraak is myne! – 18: Raaisels 
 
“Ek is jammer om te pla. Dalk onthou jy my nie meer nie. Ek was die 
speurder wat Hannes van Velden in hegtenis geneem het agt jaar gelede. 
Ek hoor hy’s uit …” 

“Polisie?” vra sy agterdogtig. Hy ignoreer die vraag. 
“Ek sou graag met hom kontak wou maak. Dalk kan hy my help met 

‘n ander saak,” lieg hy gladweg. 
 

Bevrore hart - 14. Die aanbod 
 
Een oggend neem hy afskeid. Hy druk ‘n silwer hangertjie in haar hand. 
“Dit was Ouma s’n. Sy het dit laas vir my gegee. Hou dit en dink aan my 
en moet nie te veel verlang nie.” 
Amanda is stukkend. 
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rondom. Die dakke van hordes woonplekke. Hoe soek mens in so ‘n 
plek? 

Sy begin wanhoop dat sy ooit iets sal hoor. Toe skielik: “Vriende 
raakgeloop. Ouma gekry. Lyk sleg van ontberings maar gees is goed. 
Vertrek binne dae na Frankryk om boot te haal. Een van die dae tuis. 
Abraham”. 
En ‘n week later: “Passasie bespreek vanaf Calais. Baie liefde. Abraham 
en Ouma.” 

Amanda huil van verligting. Hoe lank sal dit vat? ‘n Week of drie, ‘n 
maand? Maak nie saak nie, solank hulle net kom. 

Die haelbui word egter ‘n vernietigende storm. Twee weke later staan 
‘n bedremmelde polisiekaptein voor haar. Bom, beduie hy. Die skip 
waarop Abraham was, is aangeval naby die Franse kus. Die skip is 
gekelder en sy passasiers is almal oorlede. 

Dit was erger donder, blits en hael as die dag toe sy op pad gevang is. 
Sy staan verslae en staar, wag dat die waarheid dieper in haar dring, 

wag dat die hael die rou kors in haar hart oopslaan tot sy bloei. 
“Hoekom doen Jy dit aan my?” pers dit uit haar liggaam.  
Tant Hannie kom, sy troos, jaag versterkdruppels in. Die bakkery en 

winkel sluit vir die dag. Tant Hannie laat weet vir Alet. Sy is die 
volgende dag daar. Probeer so goed sy kan saam met die nuwe assistente 
die winkel aan die loop hou. Victoria en haar assistent bak net die 
noodsaaklikste en kom help dan in die winkel. Die predikant kom, maar 
sy wil hom nie sien nie. 

Iewers in ‘n see onder golwe lê die man wat sy liefgekry het. Iewers is 
daar Iemand wat sit en lag vir haar gespartel om geluk en vrede te probeer 
vind. Net as die weer begin om mooi te word, dan slaan die hael haar 
weer. Elke keer harder as die vorige keer.  

Almal wat Cohen geken het, kom probeer troos, maar Amanda huil 
nie, sy is hartseer en verbitterd. Moeisaam sleep sy haar liggaam voort, 
wil vlug voor die woorde van simpatie, weier steeds om met enige 
predikant te praat want op die manier probeer sy Hom terugkry. 

Dan roer die kleinding in haar skoot. 
Vervolg volgende week uitgawe 72 
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dat Amanda nie alles goed sal hanteer nie, hy is oor haar bekommerd. Hy 
sien hoe sy sukkel om te probeer dapper wees, maar onder die oppervlak 
lê daar ‘n verbittering wat hy nie nou kan peil nie. 

Een oggend neem hy afskeid. Hy druk ‘n silwer hangertjie in haar 
hand. “Dit was Ouma s’n. Sy het dit laas vir my gegee. Hou dit en dink 
aan my en moet nie te veel verlang nie.” 

Amanda is stukkend. Sy huil ‘n dag lank en toe sy nie die 
onvermydelike kon weghuil nie, besluit sy om sterk te probeer wees ter 
wille van Abraham. Dis tog nie sy skuld nie. Die bakkery moet maar teen 
sy eie pas werk onder die toesig van Victoria, sy sal voltyds moet terug 
winkel toe. Sy moet maar probeer om nog hulp te kry, maar dit sal 
moeilik wees. Die myne moet volstoom werk. Die skepe vra baie kool. 

 ‘n Harde kors kom lê op haar hart. Sy klem die hangertjie in haar 
hand vas asof iemand dit van haar wil wegneem. 

Dit is die eerste los stene van die haelbui. Dit tref hard en seer. Maar 
ter wille van haar werkers en Abraham hou sy uit en hoop die haelbui 
word nie ‘n storm nie. 

Uiteindelik die eerste telegram: Uiteindelik in Londen aangekom. Baie 
gesukkel. Dit gaan goed. Probeer so vinnig moontlik in België kom. 
Liefde Abraham.  

Sy is verlig dat hy nog lewe en tog ook bekommerd. Wat hy nie gesê 
het nie, is dat die oorlog alles deurmekaar gekrap het. Hoe erg dit daar 
was, kon sy haar nie eers naastenby voorstel nie. Die vrees het weer in 
haar kom sit. 

Sy spoor in een van Abraham se boeke ‘n wêreldkaart op. In Engeland 
spoor sy die stad Londen op, beweeg met haar vinger regs oor die kaart  
na België. Darem nie te ver nie.  

‘n Week later: Darem nou in België. Sukkel om iets van Ouma op te 
spoor. Die grens is chaos. Dit gaan goed met my. Verlang baie. 
Abraham. 

Na nog ‘n week kom daar weer ‘n telegram: 
“Nog steeds nie vir Ouma kon kry nie. Immigrasiebeamptes so oorval 

met vlugtelinge hulle sukkel om rekord te hou. Probeer elke dag weer. 
Liefde en groete. Abraham.” 

Twee weke gaan verby. Amanda se hart krimp ineen. Hoeveel tyd 
moet ‘n mens toelaat? Hoe soek jy vir iemand wat verdwyn het? Hoe 
soek jy vir iemand wat al dood kan wees? Amanda blaai deur een van die 
boeke oor Europa. Geboue, en klein stegies. Katedrale met grafte 
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Duitsland is lankal nie meer welkom nie. Selfs hier in Suid-Afrika is daar 
‘n anti-Joodse gevoel.” 

Uiteindelik tog ‘n brief van vriende in Oktober. Ouma moes oor die 
grens vlug vir die Duitsers. Sy sit net oorkant die grens in die Duitse 
gedeelte van België, maar dit gaan sleg met haar. Haar prokureur sukkel 
om geld by haar te kry. Sy het tewens omtrent niks omdat die Duitsers 
daarop beslag gelê het. Dinge lyk nie goed nie. Hulle glo Hitler sal België 
ook binneval. Baie Jode vlug reeds uit Europa, maar sonder hulle 
besittings. Hulle vrees die ergste vir die Jode. 

“Dinge lyk sleg, my liefste,” waarsku Abraham vir Amanda. “Ek sal 
België toe moet gaan en kyk of ek ouma kan opspoor. Dan sal ek moet 
kyk waar ek haar kan laat bly waar dit veilig is of desnoods saambring 
Suid-Afrika toe. Dalk moet ek maar wag tot na die baba.” 

Amanda onthou haar eie vrees en die vernietigende krag van 
ontbering. 

‘n Koue haelwind waai oor haar hart. Skaars ‘n paar maande getroud. 
Skaars ‘n bietjie geluk saam met ‘n man ondervind, en nou moet hy die 
vreemde in. Dis ‘n wêreld waarvan sy niks weet nie. Dis ‘n wêreld wat 
oorlog maak. In oorlog gaan mense dood.  

“Is daar nie ander familie of vriende wat kan help nie?” Sy is 
desperaat. 

“Nie sover ek kan aflei nie. Familie is daar nie. Vriende vlug nou seker 
almal in verskillende rigtings. Maar as jy …” 

Wat sy die graagste wil, kan sy nie. 
“Gaan Abraham. Ons sal onsself nooit kan vergewe as jy nie gaan nie. 

Dis darem nog ten minste vyf of ses maande voor die baba kom. Jy sal 
teen daardie tyd terug al lank terug wees.” 

Hy neem haar in sy arms en druk haar teer teen hom vas. Hy wil praat, 
maar hy is te aangedaan. Hy soen haar saggies. 

“Ek is so verskriklik lief vir jou.” 
“Pas jou mooi op. Onthou daar is twee van ons wat vir jou wag. En 

bring vir Ouma saam, as jy kan. Eensaamheid is ‘n verskriklike ding om 
mee saam te leef.” 

Abraham kry vinnig sy boeke in orde.  Hy laat die boere weet dat hulle 
planne moet maak om die velle by die winkel te kry. Hy weet nie hoe 
lank hy gaan weg wees nie. 

“Jy sal gou leer hoe werk die pryse. Jakob kan jou ook goed help. Hy 
weet al baie van die velkopery. Die velle moet dan saam met die 
broodlorrie dorp toe en dan per spoor agent toe.” Hy is nie bekommerd 



 28 

behartig. Die winkel hou haar en Martina omtrent voltyds besig. Abraham 
is dikwels uit.  

Die maande gaan rustig verby. 
~*~*~ 
Toe sy die een oggend in Augustus wakker word met ‘n verskriklike 

naarheid, weet sy: daar is ‘n Cohentjie op pad. Sy is verskriklik bly. Dit 
voel vir haar asof sy daardeur vir Abraham iets kan teruggee vir alles wat 
hy vir haar gedoen het. Hy is so bedagsaam, so sorgsaam, so dierbaar, 
maar so aartsonromanties. Maar so het sy hom aanvaar. Hy is meer soos 
‘n maat vir haar as ‘n vurige minnaar. Hulle kom so gemaklik met mekaar 
oor die weg. Sy probeer om hom gelukkig te hou en hy met sy rustige, 
egalige geaardheid sorg dat sy geborge voel. 

Hy het vir hom ‘n bakkie gekoop om goed makliker te karwei en 
aangedring daarop dat sy motor leer bestuur. “Kyk, as ek weg is met die 
bakkie en daar kom ‘n krisis êrens, dan kan jy die kar vat en gaan help of 
goed aflaai of medisyne wegbring.” 

Sal sy nou die kar vat en vir Alet gaan sê? Maar dalk is dit ‘n vals 
alarm. Tant Hannie? Nee, as sy seker is, moet Abraham die eerste wees 
wat daarvan weet.  

Sy kry haar vinnig gereed en gaan kyk of alles reg is in die winkel en 
in Die Koffiepot. Dan gaan sit sy agter die toonbank in die winkel en 
doen die boeke. Die besigheid is besig om geweldig uit te brei. ‘n 
Syspoor van die hoofspoorlyn is reeds voltooi en kole word nou getrok en 
oor die land gestuur, veral na die goudvelde waar daar ‘n groot honger is 
vir die swart energieverskaffer. Die spoorlyn het ook meegebring dat 
hulle voorraad hulle makliker kan bereik. Maar dit bring ook mense wat 
oornagplek soek. Abraham praat al lankal van ‘n hotel, dis een van sy 
groot begeertes om ‘n mooi hotel te bou. Daar is ‘n ideale plek vir die 
hotel langs die winkel op die hoek van die straat 

~*~*~ 
Onweerswolke in Europa. Bomme blits soos haelkorrels uit die lug. 

Hitler het reeds Oostenryk ingepalm en in Maart 1939 die res van 
Tsjeggo-Slowakye. Abraham lees met toenemende kommer die koerante 
weekliks deur, luister aandagtig by sy krakerige kortgolf in die aand, 
probeer om Duitsland op te vang. In September verklaar Frankryk en 
Engeland oorlog teen Duitsland. 

“Ek is baie bekommerd oor my ouma. Sy is nou al baie oud. Sy sal die 
oorlog nie oorleef nie. Daar is niemand om vir haar te sorg nie. Jode in 
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The Script of Evil Book 1 – When Evil brings Love – is now available in 
our bookstore 
https://www.amazon.com/dp/B086B8PVZV 
 
The mission 
The Script of Evil series 
Book 2 

Started edition 63 
 

09 The first sign 
 
Joss looks at Spyker. “Stop here! There is the butchery. Meat is our 
priority.” 

Leo speaks from the back seat: “Where are all the people? The place 
gives me the creeps. Look, all the cars are neatly parked but I haven’t 
seen a soul all the way down the main street.” 

Recce also thinks it is strange: “Where are all the gangs of man-eating 
monsters of whom the helicopter team had spoken? According to them 
from the roof of this building they had been all over the streets. These 
shops all look locked up and I don’t even see a broken window. It just 
doesn’t make sense!” 

Spyker tries a possible explanation: “Well, it’s clear, boys, these 
monsters hide from the light and they probably sleep at daytime and only 
come out when it is dark to hunt for human flesh. That’s why nothing is 
broken and all the windows are intact. The fucking things are only 
interested to devour human flesh and suck human blood. I’m telling you 
now, that sickness makes them sensitive for light and insane. They are 
hiding somewhere in the dark. If we find a place with an open door, 
maybe there will be a crowd of them like a nest of cockroaches. Most 
probably in those fucking flats on top of the shops and the owners of 
these cars parked so neatly in the street, probably hide there. They lost 
their senses and don’t know how to drive and do normal things and they 
are ruled by their instinct that those fucking Saviors had written into their 
DNA. I’m telling you, be prepared when we go into a dark place. It will 
be shit all over!” 

Joss like lightning smacks him on his head. “Fuck’ it! You always hit 
the nail right on its head, you genius!” 
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They all split their sides while Recce once again scrutinizes the shops 
and flats with his binoculars and wonders: “I’ve inspected the 
surroundings to pieces but I don’t see anything unlocked or open.” 

Joss takes the lead: “Maybe we will find something open when we go 
nearer. Tell you what: leave the action for now and concentrate on the 
butchery only and stealthily load up everything we can lay our hands on. 
When we are finished and ready to fuck off, we will go and have a look 
in those flats and see if your theory is worth a dime. I am starving to kill! 
I want to crush someone big time, okay?” 

Excited Recce slaps Joss on the shoulder. “I can’t wait for action. For 
too long I haven’t seen blood.” 

Silently Deon sits motionless between Leo and Recce. He hasn’t 
uttered a sound from the time they left the farm. They brought him with 
so that he can see what is happening in town. They also gave him 
protective gear but no weapons. They told him just to keep quiet and sit 
in the cab. They left two women with Yolandi and with Deon joining 
them they know it is unlikely she and the workers will try anything. 

Joss turns and looks at Deon: “Sit dead still like a sweet puppy here 
with Spyker and just watch us, okay chum? Try shit and we leave you 
here after we have fucked you up badly.” Playfully he slaps him lightly 
on the cheek as if he is a little boy. 

Joss now takes his microphone and talks to the other team members in 
their 4x4s waiting for his orders. “Okay, confirm that you all have heard 
me when I’m finished. We think the man-eaters are crazy and light-
sensitive and hide in the flats upstairs or maybe in some of the buildings 
that are still open. Our first priority is to enter the butchery as stealthily as 
possible and to take everything we can use and load it. Bravo, bring the 
bolt cutter, tommy bars, sledge hammer, wire chisel, and the chain tong. I 
don’t want to struggle to get in. You open up and then put the tools back 
in your cab immediately, okay? I don’t want something remaining behind 
or get lost if shit strikes. The rest follow us. Alfa will go in first and show 
you what loot to take out. Drivers, you wait ready in your cabs and keep 
the fort and warn us by radio if you see any movement. Stay away from 
your hooters. Okay? Everyone ready, over!” 

One by one they confirm. Bravo, Charlie, Delta, Echo, and Foxtrot are 
ready and understand everything. Joss jumps out first and trots with Leo 
and Recce straight towards the butchery’s front door. There they wait for 
Bravo coming with the tools while Leo touches the chain on the security 
gate. 
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arms vasgehou het. Dit was die wonderlikste oomblik in my lewe. As ek 
dit opgemors het, vra ek om verskoning. 

Die ander rede is dat ek totaal onseker is of jy enige gevoel vir my het. 
Jy probeer my op ‘n afstand hou, so voel ek. Nie dat ek jou daaroor 
verkwalik nie. As jy natuurlik niks vir my voel nie, kan ek nie 
toegeneentheid van jou verwag nie. 

Ek moes dit eenvoudig vir jou sê, anders verteer die liefde en verlange 
my en ek kan aan niks anders kom nie. Ek hoop nie jy neem my kwalik as 
jy die brief kry nie. Ek het al soos ‘n lafaard probeer dat Alet vir jou sê 
van my gevoelens. Ek weet dis laf, maar ek voel nog steeds soos toe ek in 
ons skooldae jou op ‘n afstand bewonder het, hopeloos verlief.  

Ek weet nou dis simpel om skaam te wees, maar omdat ek eers weer 
November daar na julle toe kom, skryf ek. As jy nou hier was, sou ek diep 
in jou oë kyk en my hart aan jou uitstort. Diep in my weet ek (hoop ek?) 
dat ons paaie bedoel is om saam te loop. 

Liefde 
Wynand. 
 
Nou dat die woorde blou op die papier staan, voel hy beter. Wanneer 

sy die brief kry, kan sy positief of negatief reageer. Op daardie stadium 
sal hy weer besluit wat om te doen. Intussen voel hy verlig en hy buig sy 
hoof oor sy boeke. 

~*~*~ 
Die einde van 1938 kom nader. Alles sal verander vanaf Januarie 

1939. Alet en Martiens gaan plaas toe. Sy sal getroud wees met Abraham. 
Daar is nuwe werkers in die winkel en in die bakkery. Wynand het nie die 
vakansie gekom nie. Alet sê hy het verkies om in Johannesburg te gaan 
werk. Sy wonder hoekom sy die afgelope tyd dikwels aan hom dink. Kan 
‘n mens so gou aan ‘n patroon gewoond raak? Wynand was maar twee 
vakansies daar. Hoekom bly Alet sê dat hy altyd na haar vra? As hy 
regtig iets voel vir haar, hoekom het hy nie iets gesê of geskryf nie?  

Maar dan verwerp sy al die gedagtes. Hy is net ordentlik teenoor haar. 
Sy voel nog steeds verbitterd en wil voorlopig van die kerk niks weet nie. 
En nou gaan sy met Abraham trou en dis goed so.  

Sy hou haar besig om die winkel en bakkery so goed as moontlik te 
laat vlot. Die Koffiehuis doen nou sy naam gestand. Dis heeltemal 
omskep en ligte etes word ook nou bedien. Die nuwe stoof staan saam 
met die koningin in die agterste kamertjie. Victoria en haar niggie doen 
uitstekende werk. Die voorste gedeelte word deur twee dametjies 
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“Toe jy my verlei het met sterk drank!” Dié keer klink haar stem vir 
haar beter. 

Hy lag. “Dis jy wat die bottel uitgehaal het.” 
Sy weet sy moet nog praat om haar kop helder te probeer kry, maar 

woorde ontbreek. Dit was heerlik in sy arms, sy hou daarvan as hy naby 
is, dan voel sy veilig. Sy voel altyd hy kan al die probleme van die wêreld 
oplos. As sy nou vorentoe dink, kan sy haar nie die toekoms sonder 
Cohen indink nie. Net, sy het nie gedink hy sou dit vra nie. Sy vererg haar 
vir die praktiese gedagtes wat skielik deur haar kop gaan. Sekuriteit. ‘n 
Gemaklike lewe. Armoede iets van die verlede. Aansien in die 
gemeenskap. Is dit nie bedoel om ‘n romantiese ding te wees nie, het sy 
nie maar soos al die jong meisies gedroom van die ridder op die wit perd 
nie? Net haar omstandighede is so abnormaal. Sy kyk na hom. Sy oë sê 
hy bedoel dit opreg. 

“As jy tyd wil hê om daaroor te dink …” 
“Ek het klaar gedink, Abraham.” 
“Nie meer meneer Cohen nie?” 
“Nie meer meneer Cohen nie.” 
~*~*~ 
Voor sy boeke het Wynand nie baie rustigheid in sy gemoed nie. 

Dogmatiek, Grieks en Hebreeus, sendingreise en Bybelse argeologie is 
ver van sy onmiddellike gedagtes. Sy gedagtes is by ‘n meisie in ‘n klein 
myndorpie. Hy straf homself en soek na iets waaraan hy kan vasgryp. Sy 
het darem laas met hom gesels oor sy studies. Sy was nie so afsydig en 
geslote soos voorheen nie. Dalk is sy diep binne-in eensaam. Alet kon 
hom nie veel van haar verlede vertel nie, net dat sy swaar en armoedig 
grootgeword het, dat sy worstel om gebeure in die verlede en veral die 
haelstorm te verwerk. 

Hy probeer weer sy aandag aan sy boeke gee, maar na ‘n kwartier gee 
hy op. Hy trek sy skryfblok nader en skryf. 

 
Liefste Amanda 
Ek het lank gedink voor ek hierdie brief skryf. Ek het ook lank 

gewonder of ek met Beste of Liewe of Liefste moet begin. Die aanhef 
behoort jou dadelik ‘n aanduiding te gee van my gemoedstoestand. Om 
sommer erg reguit te wees: ek is hopeloos verlief op jou. Dat ek dit nog 
nie reguit vir jou gesê het nie, is te wyte aan die feit dat ek nog steeds die 
skaam seun is van ‘n hele klompie jare gelede, toe ek jou gesoen en in my 
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“It’s loose!” he yells surprised and throws it down on the pavement. 
He opens the security gate and the door easily. 

Surprised Recce frowns. “It seems as if someone was here already. Be 
careful, guys.”  

Joss gestures to Bravo to stop. “Take back the tools! The place is 
open.” 

They enter the place with their headlamps shining through the empty 
butchery. No one. They find the neatly packed bags, some with meat 
slightly off, in the cold storage but no carcasses. 

Recce surmises: “Someone beat us to this. They took the best meat 
with them and the rest of the products they couldn’t take away they stored 
here until next time. That is why the gate is open, of course, but they left 
it with the chain attached so it looked if it was still locked. Quite clever, I 
must say. We have competition, guys, and I don’t like it at all! We have 
probably missed out on much valuable meat. I think we should set a trap 
for our competition.” 

Suddenly Joss kicks the heavy door of the cold storage so hard that it 
hit the wall with the sound of a cannon shot. Out of rage he yells and 
aims at the wall to hit it with his fist but stops himself just in time. Now 
he brutally kicks the corridor wall rapidly and continuously with his right 
heavy boot. When he does a hefty side kick the building vibrates. 

 “Fuck ...fuck ...fuck ... I will kill them! Kill them!” 
The nearest soldiers cautiously retreat and wonder whether the wall is 

going to last. They are all waiting for him to cool down. Some of them 
wonder how he is able to kick the solid wall that hard. There is no 
flexibility and if one of them should suffer such a kick, it would definitely 
instantly result in quite a few broken ribs. This man really is a monster. 
They all are familiar with his erratic temper and they also know it cools 
down as quickly as it is inflamed.  

Suddenly he stops, smiles, and cool and calm as if nothing has 
happened just now, speaks: “We can arrange a party for those fuckers 
later on. Let’s get the goods in the cabs and then have a look at what is 
going on in the flats overhead.” 

He looks at his soldiers and it is if something inflames his temper 
again and aggressively he addresses them. “Come, move your bloody 
asses and get the things loaded. At least it is packed already. Get a move 
on before I kill someone!” 

They quickly jump into action while his eyes burn on them as those of 
a predator that is eager to jump on one moving too slow. It always looks 
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as if he is drugged after the frenzy of anger and he steps from one foot to 
the other like a wild animal that smelled blood and wants to break out of 
his cage. 

Leo gestures that they must wait. “Wait! Stand still! Don’t make any 
noise! What was that?” 

Joss is edgy and wants to speak but Leo silences him. “Wait, be quiet 
and listen! I have just heard something.” 

They all stand still and listen attentively and then they hear something 
fiddling at the backdoor.  

~*~*~ 
Billy and Kadin are walking towards Martie and Michael who are 

sitting in the leisure room talking at a round table. 
Courteously Billy asks: “May we join you?” 
Michael rises and pulls two chairs form an adjacent table nearer and 

politely keeps one ready for Kadin and Billy sits down next to Martie. 
Kadin grabs Martie’s hand resting on the table and attentively looks 

into her eyes: “Martie, you share everything with Michael but nothing 
with us. We are curious about all the things you said about the Saviors 
and the Elite. It is already late in the evening and the grown-ups are all in 
bed. Tomorrow at ten the helicopter will come and fetch us. It is late but 
we are burning with curiosity. Please tell us what is going on.”  

Martie smiles.  “Okay, but I don’t know where to start, there are 
hopelessly too much to tell you in such a short time. I wanted to tell you 
earlier but I realized my granddad is around me like a fly when I am 
alone with you. I promised him I will never discuss the things I learned 
from the Saviors.” 

Billy doesn’t understand. “But why not, Martie?” 
“Different reasons, he believes most people would think we’re insane 

and he has this mission to fulfill and will have to take the lead and then 
people won’t follow a madman.” 

Billy’s eyes widen. “Oh, to me it seems he believes in what the 
Saviors taught you?” 

Martie smiles. “Of course! He saw and experienced it himself.” 
Kadin frowns: “What did you see? I don’t understand. He even said 

the Saviors indoctrinated you and Colonel Morrison will protect us 
against the cruel world outside. It didn’t sound to me that he believes in 
the Saviors at all, but only in his mission and to fulfill it he has no choice 
as to work with them. Are you sure you know what you are talking about, 
Martie?” 
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14. Die aanbod 
Begin uitgawe 58 
 
 

Vroeg in Oktober gaan hy vir ‘n paar dae weg. Hy kom terug met ‘n 
splinternuwe motor, ‘n groot, blink, swart Ford. Almal is in ekstase oor 
die motor.  

“Ek wil jou iets gaan wys.” 
“Wat?” 
Hy skud net sy kop. Hulle ry uit met die grondpad. Die motor ruik 

nuut, maar hy ry glad oor die hobbels asof in ‘n droom. Cohen draai van 
die pad af, en ry ‘n entjie met ‘n tweespoor grondpaadjie. Voor staan 
twee heuweltjies. Die pad loop tussen hulle deur. En net toe hulle oor die 
knoppie tussen die heuwels gaan, lê die asemrowende gesig voor hulle. 
Soetdorings staan geel en blom, en die veld is oortrek van geel en blou 
blommetjies, ‘n tapyt van die ongelooflikste kleur. Amanda snak na haar 
asem. 

Hy hou stil. “Ek het geweet jy sal hiervan hou. Die pad gaan na oom 
Ben se plaas, maar ek verwonder my elke lente aan die skouspel. Ek weet 
nie waar dit vandaan kom nie, dis net hierdie kol. Dalk is dit ‘n soort 
vleiland.” 

Hy draai die ruit af. 
“n Mens kan dit ruik ook. Dit lyk asof ‘n mens daarop kan gaan lê.” 
Hulle sit lank stil, bewonder die skoonheid, kyk na die voëltjies wat in 

die lug baljaar, na die tarentale wat in troppies wei en mekaar soms jaag. 
‘n Paar duikertjies wei skigtig tussen die blommetjies. 

“Ek het gedink oor jou skuld. Ek gaan dit alles kwytskeld.” 
“Cohen?” Sy is verbysterd. 
“Ja, ek wil nie hê jy moet verder sukkel nie. Maar daar is ‘n 

voorwaarde.” 
“’n Voorwaarde?” 
“Ja. Trou met my, asseblief!” 
Sy sê niks. Sy is te verbaas en oorweldig. Hy gee haar genoeg kans om 

tot verhaal te kom.  
“En nou wil jy my afdreig met skuld?” Sy het dit eintlik bedoel as ‘n 

grappie, maar haar stem is hees en onseker. 
“Nee, Amanda, ek is lief vir jou. Ek het lief geword vir jou en nou die 

aand toe ek jou in my arms hou, toe weet ek, ek is mal oor jou.” 
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Martie sighs. “To tell you the truth, I don’t understand my granddad 
completely, but I know what we saw and experienced, thus I cannot 
understand and believe that he doubts the Saviors. I guess that he has 
difficulty to make peace with the fact that the only way to bring on a new 
world order was to bring this terrible virus.” 

Billy frowns. “It looks like a terribly complex situation in which your 
grandfather finds himself, Martie, but he is always so positive, 
determined and in control of everything.” 

“My granddad is a perfectionist and nothing gets him down and out. 
Nothing is going to get in his way to make a success of our mission and 
the sooner we get it right, the sooner the Saviors can bring on the new 
world. They have all the knowledge but some insights are beyond them 
like the natural code in the DNA of a person with natural immunity 
against the virus. Mathematically it is incalculable but if you get a rare 
healthy carrier of the virus, they can easily analyze its genomes and 
manipulate stem cells to find a cure and end the plague.” 

Kadin’s impatience boils over. “Oh no, Martie! We are only talking in 
circles and you have not enlightened us a bit! What did the Saviors show 
you and who is the Elite?” 

Continues next week in Edition 72 
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Bantomhaan 
Johan B. Pansegrouw sr. 
 
Onthou jy nog 
die bantomhaan 
wat ons soggens 
wakker gekraai het? 
Ek sien  
hy is terug 
want hy begin 
spoortjies 
langs die hoeke van ons oë trap. 
 
Bitterbossie 
Johan B. Pansegrouw sr. 
 
Bitterbossie groen, 
bitterbossie geel. 
Met sonlig in jou kwassie 
en die bitter in jou steel. 
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“Maar ek gee om. En my ma gee om. En ons vriende gee om. Hier 
kom niemand meer behalwe jou sogenaamde vriende nie.” 

“Hulle is nie sogenaamde vriende nie. Hulle is my vriende wat vir my 
omgee.” 

“Terwyl julle saam partytjie hou, ja. Maar ek wonder as jy een van 
hulle regtig nodig kry of …” 

“Hoekom sou ek?” 
Hoekom sou sy?  Hy bly stil. Dis hy wat haar lewe glad laat verloop 

en die skyn probeer bewaar. Dis hy wat maar vergewe as hy weet dat 
ander agter sy rug praat. Hy wonder of die geleerdes ‘n naam het vir die 
soort afwyking wat sy vrou het. Hy weet die gesprek sal nêrens heen lei 
nie.  

“Asseblief.” 
Sy vat haar hare agter met haar hand saam agter haar kop. “Ek gaan 

kamer toe.” 
Geen belofte, geen onderneming nie. Hy sal maar by sy ma ‘n draai 

maak en haar waarsku dat Stefan Vrydagaand by haar sal kom bly en 
sommer die nag daar slaap ook. 

Vervolg volgende week uitgawe 71 
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“So wragtie! Jy’s reg. Maar dalk is jou vermoedens te vergesog. Dalk 
is daar ‘n onskuldige verklaring vir die ongeluk. Dalk is Van Velden glad 
nie hierby betrokke nie.” 

“En as hy is? 
“Dan is dit ‘n strontspul. Ek sal ‘n bietjie met Jannie praat. Ons sal kyk 

wat ons kan doen. Wat gaan jy doen?” 
“Weet nie. Maar ek sal jou op hoogte hou.” 
Maar voor hy by die huis kom, weet hy. 
Dieselfde aand nog maak hy draai by Sylvia se huis.  
Hy kan die teleurstelling op haar gesig sien toe sy oopmaak. 
“Kan ek help,”  sê sy kortaf.  
“Ek is jammer om te pla. Dalk onthou jy my nie meer nie. Ek was die 

speurder wat Hannes van Velden in hegtenis geneem het agt jaar gelede. 
Ek hoor hy’s uit …” 

“Polisie?” vra sy agterdogtig. Hy ignoreer die vraag. 
“Ek sou graag met hom kontak wou maak. Dalk kan hy my help met 

‘n ander saak,” lieg hy gladweg. “Hy was nie dalk hier nie?” 
“Hy was, maar hy is weer weg. Geen idee waarheen nie. Geen idee of 

ek hom ooit weer sal sien nie. Jammer, ek kan jou nie help nie.” 
Die oester klap toe. Gesprek afgeloop. Die deur klap toe. Bloutjie 

geloop. 
Terwyl hy wegry, oordink hy sy volgende stap  
Die getuie? Dalk nie ‘n sleg plan nie. Hy sal so gou hy kan ‘n draai by 

die Royal maak. Maar hierdie getuie het spoorloos verdwyn. Mev. 
Schoonraad? Hy kan haar nie amptelik gaan besoek nie. Die polisie het 
seker al ‘n verklaring by haar kom afneem.  

 “Karin, ek gaan ‘n paar dae George toe, “ sê hy toe klein Stefan later 
die aand reeds in sy bed is. 

“Hoe lank gaan jy?” 
Hy weet wat sy bedoel. Dis in die middel van die week en Vrydagaand 

het sy weer een van haar obskure partytjies. 
“Ek behoort Saterdag terug te wees. Ek sal dit waardeer as jy 

Vrydagaand hierdie keer los.” 
Sy sê niks, maar hy kan die vraag in haar hele liggaam lees. 
“Terwille van Stefan en terwille van my en terwille van my ma.” 
Sy kyk hom aan met vraagtekens. 
“Mense praat alreeds agter ons rug. Dink jy nie dit het my ma se ore al 

bereik nie?” 
“Ek gee nie om wat mense sê nie.” 
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BLOEDSPORE IN DIE SAHARA 
8. AGTERVOLGING EN VLUG 
Begin uitgawe 52 

 
 
Dit is nou twee ure sedert hulle die woestyn in is. 

Die afgelope halfuur gaan dit maar moeilik, want hulle is hier teen ’n 
skotige opdraand en die sand is hier so los dat die perde maar net kan 
stap. Hier kan ’n mens nie eens op ’n draffie ry nie. 

Hulle bereik die kruin van hierdie opdraand en dan sien hulle wat hulle 
nog deurgaans gevrees het vandat hulle van Fort Ney af weg is. 

Ver agter hulle, byna op die horison, kom ’n streep ruiters vinnig 
aangery. 

Joos trek sy asem op voordat hy praat. 
“Dit is net soos ons verwag het. Daardie Bormoen het ander gaan roep 

en dit lyk of hulle nogal begerig is om met ons kennis te maak. Hulle sien 
ons nou net so maklik as wat ons hulle sien. Nou sal daar gejaag moet 
word, broeders.” 

Hulle het nog nie nodig om die handperde te gebruik nie. Joos meen 
dat hulle die perde wat hulle ry, moet gebruik tot hulle flou is. Die 
handperde dra maar net ligte watersakke en hulle is nog taamlik fiks. 

Toe hulle agter die opdraand afsak en die agtervolgers agter die kruin 
wegraak, vra Joos vir Org. 

“Jy is mos ’n baasskutter. Hoe skat jy, hoe ver is hulle agter ons?” 
Bo die gedreun van die perdehoewe skreeu Org. 
“Ek het nog nooit iets op vyf myl probeer skiet nie. Ek reken egter 

hulle is vyf myl uit en dit is nie danig baie nie.” 
Maar Joos voel beter. Hoewel hierdie Bormoen perde kan ry soos 

weinig ander mense, sal dit hulle ’n paar uur neem om die drie van hulle 
in te haal. Buitendien kan hulle ook nie hul diere ooreis nie en die nag 
kom vinnig nader. As dit eers donker is, kan hulle die agtervolgers dalk 
afskud, hoewel ’n mens hier in die woestyn ruiters myle ver kan hoor, aan 
die slag van perdehoewe op die sand. 

Die knoop is egter dat Neels ’n remskoen is. In die eerste plek is hy vir 
die perd te swaar en die dier kan dus nie byhou nie en in die tweede plek 
is Neels nie ’n wafferse ruiter nie. Hy weet nog nie hoe om ’n perd in 
moeilike omstandighede, maklik te laat beweeg nie. 

Toe die hewigheid van die sonbrand verdwyn en toe die namiddag 
aanbreek, moet hulle hul perde omruil. Die diere wat hulle van die fort af 
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“Ek belowe jou, jy sal die eerste wees wat iets van hierdie ding hoor as 
dit nie ‘n leë dop is nie.” Hy soen haar en verkas so vinnig moontlik klub 
toe. 

“Heng, ou Petrus. Ons moet meermale so maak. ‘n Gratis bier is nie te 
versmaai nie.  

“Jou pens is in elk geval besig om te groot te word van al die bier,” 
terg Petrus. “Maar vir hierdie een betaal ek met graagte.” 

“Goed. Eers Van Zyl. Die ou het destyds by die bank bedank en gaan 
boer in die Kalahari. Vissersrus. Die ouens ken hom goed, maar hy is 
blykbaar maar ‘n stillerige ou. Ek het nie sy telefoonnommer kon kry nie, 
maar dit sal jy maklik kan doen.” Petrus knik. 

“Dit beteken ‘n ou sal Kalahari toe moet ry om met die ou te praat.” 
“Om wat te praat?” 
“Ek weet nog nie mooi nie. En die ander nuus?” 
Jasper vryf oor sy snor.  
“Ja’k, dis nou nuus hoor. Mev. Schoonraad bel toe mos vanmore. 

Jannie het met haar gepraat. Sê een van haar man se kantoordametjies het 
gebel om te hoor wat dan van die brand in die huis geword het. Sy sê sy 
weet niks van ‘n brand nie. Die dametjie sê glo die oppasser by die 
vakansiehuis het gebel en gesê daar’s ‘n brand. Sy het Schoonraad nog 
geskakel en gesê van die brand. Dit moes net ‘n rukkie voor die ongeluk 
gewees het. Die dametjie sê met die slegte nuus van die ongeluk het sy 
skoon van die brand vergeet.” 

“Nou wat sê die oppasser?” 
“Nee, hy weet van g’n brand nie. Hy het ook nie gebel nie.” 
“En nou?” 
“Jannie sal maar die gewone roetineondersoek doen. Probeer vasstel 

van watter nommer daar gebel is. Probeer om die eienaar van die selfoon 
op te spoor. Jy ken mos die storie.” 

“Jasper, wat sê die ding vir jou?” 
“Ek weet nie. Dit lyk verdag.” 
“En as jy die wit BMW en Schoonraad se moontlike betrokkenheid by 

die bankroof en die feit dat Van Velden los is, bysit.” 
“Hokaai, jy gaan nou te vinnig vir my.” 
“Van Velden het gesweer hy gaan hulle kry, vir my ook. Sê nou Van 

Velden het Schoonraad se kar gesaboteer op ‘n manier. Sê nou dit was die 
eerste van die ouens wat hy gekry het. Weet jy wat dit beteken?” 

“Wat?” 
“’n Paar moorde in die volgende paar dae. En ek is ook op die lys.” 
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Die wraak is myne! - 18: Raaisels 
Begin uitgawe 55 
 
 

Lucie kan haar blydskap kwalik onderdruk toe hy skielik in haar kantoor 
opduik. 

“My verlore neef.” groet sy hartlik en soen hom papnat. Dis nou een 
ding van Lucie. As sy ‘n ding doen, doen sy dit met oorgawe. Dit is 
lekker om haar weer te sien. 

“Ek het ook na jou verlang.” 
“Liegbek,” korswel sy, “maar ek is baie bly om jou te sien. Net ‘n 

oomblik, laat ek net hier klaar maak, dan gaan drink ons koffie in die 
kantien. Hulle kan maar ‘n bietjie sonder my klaarkom. En ons besigheid 
is mos amptelik.” Sy knipoog skuins na hom terwyl haar vingers oor die 
toetse vlinder. 

In die kantien gesels hulle oor ditjies en datjies, vra hoe dit by die 
onderskeie huise gaan, of die kinders gesond is, of hulle baie werk het. 

“Hoe vorder jy met die ander saak?” 
“Ek vorder nie. Wil jou juis ‘n guns vra.” 
“Is dit al waarvoor jy gekom het?” Haar oë lag. 
“Nee, ek het regtig na jou verlang en nou dat ek jou weer sien, weet ek 

ons moet meer by mekaar uitkom.” 
“Toemaar, enigiets vir jou. Terloops, Schoonraad is Willem 

Schoonraad en dieselfde Schoonraad van agt jaar gelede, nou wyle 
Willem Schoonraad.” 

“Lucie!” probeer hy haar betig, maar sy hou haar hand op. 
“Jammer, partykeer is my tong te vinnig vir my kop. Waarmee kan ek 

nog help?” 
“Die ooggetuie van Schoonraad se ongeluk. Ek wil graag met hom 

kontak maak.” 
“Dit behoort nie te moeilik te wees nie. Kom ons stap kantoor toe. Ek 

dink dit was ons verslaggewer op George wat die berig geskryf het.” Tien 
minute later het hy die gegewens. 

Terwyl hy nog by Lucie sit, lui sy selfoon. Dis Jasper. 
“Luister, dis amper vyfuur. Ek is oor tien minute by die klub. As jy 

belang stel in interessante nuus, kom koop vir my ‘n bier.” 
“Lucie my ding, hier kom ‘n ding. Skryf jy self ook nog berigte?” 
“Net as ek dit ‘n scoop is wat na my toe aangeloop kom. Die ander 

ouens doen die harde werk.’ 
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gebruik het, is klaarpraat. Daar is snaakse geluide in hul kele, hul koppe 
lê laag en die sweet lê in wit vlekke op hulle. Verder kan hulle nie. 

Dit stuit hulle teen die bors om die perde hier net so agter te laat 
sonder kos of water, maar dit is nou een van daardie dinge wat nie vermy 
kan word nie en buitendien is hulle seker dat die agtervolgende Bormoen 
die perde sal optel. Dit is per slot van rekening hul eie diere. 

Die drie nuwe perde is nie veel beter as die wat hulle daar agterlaat 
nie. Hulle is ook papnat van die sweet en hulle het so vinnig beweeg 
sedert hulle die Bormoen die eerste keer gesien het, dat hierdie diere ook 
maar uitgeput is. En die watersakke wat hulle gedra het, is ook nie sonder 
gewig nie. 

Toe hulle die nuwe perde klim, kyk hulle om, instinkmatig en bevrees. 
Die Bormoen is nou al baie nader aan hulle. Hulle het hul agterstand met 
die helfte verminder. Hierdie Arabiere weet hoe om deur die woestyn te 
beweeg. Hulle is nou op ’n hoë terrein teen die horison sigbaar en daar is 
sowat vyftig van hulle. 

“Hulle gaan ons nie inhaal voor dit donker is nie,” troos Joos, “en as 
ons vannag goed kan vorder, sal hulle ons glad nie inhaal nie. Daardie 
perde van hulle is nie van yster gemaak nie.” Dit gebeur ook net so. Die 
aand kom snel, sonder ’n huiwerende skemer. Die een oomblik voel hulle 
nog die verterende aanraking van die son en byna die volgende oomblik 
is dit donker aand met die ligte maanlig skitterend oor die sand om hulle. 

Hoewel hul kele skreeu om water, hul oë brand van die sand en die 
lang weerkaatsing van sonlig in die woestyn en hoewel hul liggame 
stukkend voel, voel hulle nou heelwat veiliger. Hulle voel hoe dat die 
nagkoue snel oor die woestyn kom, maar ook daaroor is hulle nie 
bekommerd nie. 

Nou moet hulle stilhou, elke keer as dit lyk of die perde pootuit is. 
Hulle hou net lank genoeg stil om die diere kans te gee om weer 
nagenoeg normaal asem te haal. Dan is hulle maar weer in die saals. Dit 
help die perde baie en hulle beweeg vinniger as gedurende die dag toe die 
son die energie uit hulle uitgebrand het. 

Maar teen middernag besef Joos dat die ergste aan die kom is. Hy 
besef dat hierdie perde nie verder kan beweeg as hulle nie langer rus kry 
nie. Veral Neels se perd is klaar. Hy hou sy kop so laag dat sy bek byna 
in die sand sleep. Hulle hou stil tussen twee, hoë sandduine. 

Toe hulle afklim, luister hulle eers noukeurig. Hulle hoor niks nie. Die 
Bormoen is blykbaar nog nie so danig naby nie. Daardie vyftig ruiters 
kan ’n mens in hierdie woestynstilte ver hoor aankom. 
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“Ons gaan minstens ’n uur hier afsaal sodat hierdie perde ’n slag 
ordentlik kan rus,” sê Joos. “Ek dink nie ons hoef ons te bekommer nie, 
want die Bormoen sal hul diere ook moet laat blaas. Buitendien wed ek 
enige man dat hulle ons nie juis nou net op hierdie plek sal raak ry nie.” 

“Moenie so seker daarvan wees nie,” sê Org. “Daardie vuilgoed het 
uitgesprei. Hulle ry in ’n lang halfmaan. Hulle is nie so onnosel nie. 
Hierdie wêreld sal hulle fynkam, daarvan kan jy doodseker wees.” 

“Moenie soos oorlede ou Job wees nie, Org,” sê Joos. “Ons gaan nie 
vlae laat wapper nie. Ons is hier in die koelte van ’n groot duin. Ons gaan 
die perde laat lê en ons gaan langs hulle lê. ’n Man sal dan reg op ons 
moet afry as hy ons wil sien. Laat ons nou die perde water gee en eers 
rus.” 

Eers toe hulle die perde water gegee, self water gedrink het en op die 
sand gaan lê, voel hulle hoe uitgeput hulle werklik is. Dit is nie net hul 
liggame wat pyn en roer van die inspanning nie. Hul gees is ook amper 
dood. Hulle voel die spanning van hul senuwees. Enige man kan uithou 
tot ’n sekere punt, maar nie verder nie en hulle weet nou dat hulle die 
einde van hul uithouvermoë vinnig nader. Hulle probeer nie slaap nie, 
hulle probeer net lê en rus. Maar die natuur laat hom nie flous nie. Jy kan 
daarteen veg nie. 

Hulle val aan die slaap... 
~*~*~ 
Neels word eerste wakker en hy het ’n goeie rede om eerste wakker te 

word. Hy voel daardie vreeslike brandpyn aan sy sitvlak wat groot kêrels 
kry wat nie gewoond is om lank in die saal te sit nie. Hy rol om op sy 
maag en kreun. Hy weet nie of hy al ooit so innig seer gehad het nie. 

Dan val dit hom by dat hulle haastig is om iewers heen te gaan... na 
Dini Sadazi... dit is waar hulle op pad heen is. 

Hy staan swaar op en maak die ander twee wakker. Hy sukkel daarmee 
want hulle slaap die diep slaap van intense uitputting. 

“Magtag! Hoe lank het ons geslaap,” roep Joos uit, bietjie verskrik en 
teleurgesteld dat hulle dalk lang en noodsaaklike ure omgeslaap het. 

Hy kyk na die lug op. Dit is nog nag en die maan skyn nog, maar hy is 
seker hulle het ’n paar uur geslaap. Dit kan ’n uur te lank wees of ’n 
halfuur of selfs ’n kwartier... 

Hulle sukkel om die perde om die been te kry. Die diere wil hulle nie 
roer nie. Hulle moet hulle hard oor die kruise slaan voordat hulle opstaan. 

Hulle drink weer bietjie water en dan trek hulle onmiddellik weg. 
Teen dagbreek sien Org iets wat hom skerp laat uitroep. 
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Maar hy sterf nie hier in die sand nie. Hulle tel hom op en hulle hou 
hom regop, want hy kan nie meer staan nie. In sy bene is geen krag meer 
oor nie. Hulle maak sy hande agter sy rug vas en deur die verbystering 
sien hy dat dieselfde met Org en Neels gebeur. Asof iemand van ver af 
met hom praat, asof hy besig is om weg te sink nadat hy met ’n 
verdowingsmiddel ingespuit is, hoor Joos die Bormoen met hom praat. 
“Die Legioenhonde... Ons het gemeen julle is Bormoen-verraaiers. Julle 
het ons bedrieg met daardie kleredrag. El Dowla sal met graagte weer 
kennis maak met julle vlugteling honde.” 

Vervolg volgende week uitgawe 72 
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“Kyk daar! Nou is die wêreld weer reg!” 
Joos sien wat Org bedoel. ’n Entjie van hulle af staan ’n klompie 

katstert. Joos weet dat ’n mens katstert nie verder as twintig myl van Dini 
Sadazi af aantref nie. Die goed groei nie verder in die woestyn nie. Dit 
beteken dat hulle nog skaars twintig myl van die vesting af kan wees. 

Hulle kry almal nuwe moed. Dit is of die uitputting uit hulle wegsak, 
asof hulle so pas ’n koel, lawende drankie gedrink het. 

Hierdie heerlikheid duur egter nie lank nie. Dit duur net tot hulle die 
Bormoen gewaar. 

Hulle sien die Arabiere tegelyk raak. Hulle is effens voor die drie 
stuks, op regs van hulle en hulle swaai nou links om, om tussen hulle en 
Dini Sadazi in te kom. 

Joos kry ’n knop in sy keel. Om nou te faal, sal ’n tragedie wees. Hy 
praat egter nie. Dit is Org wat praat. 

“Ons kan nie nou faal nie,” sê Org skor. “Ons moet deur, al vrek dit 
ook. Die klomp verdomde vuilgoed. Al slaan ek hulle nou ook met die 
stiebeuel vrek, ons moet deur.” 

Hulle praat nie verder nie. Sekondes kan nou al die verskil maak. 
Hulle klop die perde en trek op ’n galop. 

Die galop is vir Neels ’n groot pyniging. Hy kan uitroep van die 
ondraaglike pyn in sy sitvlak, want hy is reeds deur gery. 

“Ons moes nooit geslaap het nie,” sê Neels ergerlik. 
Die ander twee antwoord egter nie daarop nie. 
Dit is nie veel van ’n galop nie. Hierdie perde is klaar. Hul koppe is 

digby die grond en hulle wankel in die hardloop. 
Joos voel dat as die perde net bietjie kan uithou, hulle kan deurglip, 

maar hy besef dat die diere seker nie meer as vyf minute sal kan uithou 
nie, nie teen hierdie pas nie. Hulle gaan nog onder hulle drie inmekaar 
sak. 

Dan sien hy iets wat hom weer bietjie opbeur. Die Bormoen se perde 
is ook klaar. Hulle moet ook hul hakke gebruik om die perde op galop te 
kry en dit is ook maar ’n swakkerige, teësinnige soort beweging. 

Dan sien hulle vir Dini Sadazi. Die fort is egter nog ’n hele ent weg. 
Dit lê vaag in die dynserigheid, maar dit is Dini Sadazi, hier reg voor 
hulle. 

“Daar lê hy!” sê Joos vir die ander twee, maar in sy kop maak hy al 
berekenings. Hy reken uit hoe ver die Bormoen van hulle af is, hoe ver 
hulle nog van die stad af is, hoe vinnig hulle beweeg en hoe vinnig die 
Arabiere beweeg. Hy probeer dit alles wiskundig in sy kop uitwerk. 
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“Ons kan dit haal,” sê Joos. “Ons kan dit net haal as hulle ons nie 
onder die lood steek nie.” 

Die Bormoen beweeg nog steeds skuins tussen hulle en die stad in, 
maar hulle is skaars nader as die drie stuks. Net nog ’n paar minute meen 
Joos en hulle sal voor die Bormoen kan verbysteek. 

So beweeg hulle in spanning en angs, die een groep so uitgeput soos 
die ander. 

Dini Sadazi is nou baie nader deur die dynserigheid te sien. 
Joos skreeu hardop. 
“Ruk af hierdie Arabiese gemors. Dit gaan ons nie veel help as die 

wagte ons eers raaksien nie. Gooi weg daardie Arabiese klere, 
duusmanne.” 

Nou kan dit nie meer lank duur nie. Die wagte moet hulle nou kan sien 
terwyl hulle die Arabiese klere weggooi. Die wagte moet nou sien dat 
hulle drie soldate is wat vir die Bormoen vlug. Hulle moet sien hoe dat 
die Bormoen hulle probeer voorkeer. 

Enige oomblik nou sal die wagte op die Bormoen losbrand, so hoop en 
bid die drie. Hulle moet nou al duidelik sigbaar wees van die fort af. 

Dalk sou alles so gebeur het, niemand weet nie. As Neels se perd nie 
onder hom gesterf het nie, sou ’n mens geweet het hoe dit alles 
plaasgevind het. 

Net voor die dier sterf, begin hy meteens vinniger beweeg, verbasend 
vinnig, sodat Neels hoog in die saal op en neer wip. Toe begin dit heen en 
weer swaai toe die dood kom. Die volgende oomblik hoes die stomme 
dier net soos ’n ou man. Dan slaan dit vooroor en Neels val dat hy so hik 
in die los sand. Die perd is morsdood. 

Miskien sou dit beter gewees het as Joos en Org voortgegaan het. Dalk 
sou hulle onder die Bormoen uitgekom het en dalk moes Neels maar hier 
gelos word omdat dit sy lewe is teen die lewens van honderde ander 
soldate in daardie vesting. Dit is die koel logika van die situasie. 

Daar is egter manne wat nie volgens koue logika handel nie. By hulle 
is daar ander oorwegings wat van belang is. Miskien is dit daarom dat 
hulle manne is. 

Joos en Org ploeë op en ry na Neels terug. Hy het opgestaan en hy 
loop boomstyf oor die sand. Hy tel sy hande op en maak wanhopige 
gebare. 

“Hou aan met ry, onnosele bokkers!” skreeu hy. “Ek kan die mas self 
verder opkom.” 
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Toe hulle by hom is, wil Joos hom eers agter op sy perd neem, maar 
hy weet dat dit nie sal baat nie omdat sy perd ook klaar is. Die 
bykomende gewig van Neels sal hy nimmer kan dra nie. 

Dini Sadazi is nou so naby. Joos verbeel hom hy sien manne op die 
borswerings beweeg. Hulle moet reeds weet wat met Fort Ney gebeur het. 
Hulle moet nou al weet dat Kompanjie Een uitgewis is. Hulle moet weet 
van die groot Bormoen-leërs wat versamel word! Maar weet hulle regtig? 

Neels staan nog daar en beduie dat hulle moet deurjaag na die fort toe 
en hom agterlaat. Maar Joos luister nie eens na Neels nie. Daar is nog een 
kans, dalk nog net een. Hy gaan daarvan gebruik maak. Toe die Bormoen 
hom kaalgestroop het, het hulle een belangrike ding in sy sak vergeet sy 
staal skeerspieëltjie. Hy gaan dit probeer. Dit moet werk. Die son is 
gelukkig reg en hy ken die Morse-kode. 

Hy lig met die spieëltjie. Die ander twee swyg nou. Hulle weet presies 
wat hy aan die doen is. 

Stadig en presies, sodat elke teken heeltemal duidelik is, lig Joos ’n 
boodskap in die rigting van Dini Sadazi. Hy weet hy sal nie die 
geleentheid hê om die boodskap te herhaal nie. Die sand lê daarvoor te 
laag in die loper. 

Deur middel van kort en lang flitse het hy “F-O-R-T N-E-Y” gesein 
toe die eerste ligflitse van die fort af terugkom na hulle. Daardie flitse 
kom van die garnisoen se heliograaf apparaat. Dit lui. “Boodskap word 
ontvang.” 

Joos voel die trane warm in sy oë toe hy verder flits. “Geval... 
Bormoen...” 

Hy sien die tweede reeks tekens van die heliograaf. “Boodskap 
ontvang...” 

Dan smaak dit of daar donder in sy ore is. Vantevore het hy dit nie 
gehoor nie, maar nou hoor hy dit. Dit is die hoefslae van die Bormoen-
ruiters. Hulle is byna op hulle drie. 

Hy gebruik nog hierdie paar laaste oomblikke. Hy flits koorsagtig met 
die spieëltjie. “Bormoen... aanval... voorberei...” 

Verder kan Joos nie kom nie. ’n Bormoen slaan hom met sy 
geweerkolf uit die saal. Hy kan nie verder van die beoogde aanval van El 
Dowla vertel nie. 

Hy lê met sy gesig daar in die sand en lê en wag om te sterf. Hy kan 
nie verder veg nie. Daar is geen punt in om verder te probeer veg nie. 
Hulle het gedoen wat onmoontlik was, meer is daar nie te doen nie. Hy 
bid net dat hy gou sal sterf, gou en sonder marteling. 


